
Kartotéka titulů

Tato kartotéka titulů obsahuje soupis všech českojazyčných dětských časopisů,  které se 

této  práci  podařilo  shromáždit.  Nečiní  si  nárok na  celkovou úplnost  ani  v počtu  titulů 

(především  menších  a  regionálních  časopisů  a  titulů,  které  se  dle  dalších  kritérií 

nevměstnaly do hranic českého časopisu pro děti a mládež, vymezených v této práci)1 ani 

v kompletnosti  informací  o  titulech  zjištěných.  Kartotéka  nevznikala  podle  obecně 

platných  zákonitostí  tvorby  slovníkových  publikací  a  v žádném  případě  nedostává 

nárokům na takové publikace kladeným. Vznikala jako průběžná pracovní pomůcka, jejíž 

obsah  se  postupně  rozrostl  do  takové  šíře,  že  se  stalo  účelným  ji  přes  všechny  její 

nezpochybnitelné nedostatky zahrnout jako součást práce. 

U obecně známých periodik, případně u titulů výjimečně zaznamenaných v literárních 

slovnících, je kartotéční záznam vytvořen a ověřen porovnáním několika zdrojů a vlastního 

časopiseckého  materiálu.  Informace  o  dalších  významných  periodicích  se  podařilo 

dohledat v šíři, která umožňuje sestavit heslo s užitečným rozsahem. Některá hesla však 

takové úplnosti nedosáhla. Jak zmiňuje úvod této práce, v dějinách dětské literatury nebylo 

vždy zvykem uchovávat informace o všech dětských časopisech, samotné výtisky dnes už 

často nejsou dohledatelné ani v archivech a knihovnách. Některé tituly se nepodařilo najít 

pouze v časovém horizontu této práce a jejich úplnější  zpracování je věcí budoucnosti. 

Jsme přesvědčeni, že i tyto tituly je lepší zmínit a uchovat o nich alespoň částečnou zprávu 

místo žádné.

Citlivou informací v jednotlivých heslech je už sama datace vycházení titulů. Různé 

prameny uvádějí  různá,  často o desetiletí  se lišící  data.  Tato práce se na základě studia 

primárního materiálu pokusila většinu rozporů a nepřesností odstranit, ani ona však není 

jednoznačným  zdrojem přesných  dat.  Řada  časových  informací  v ní  může  ještě  projít 

korekcí. 

Součástí  hesel  jsou  přehledy  přispěvatelů  a  ilustrátorů  s časopisy  spolupracujících. 

Tyto  seznamy  nejsou  úplné,  často  obsahují  jen  malou  část  přispěvatelů,  či  tu  jejich 

skupinu, kterou se podařilo zachytit v dochovaných číslech a ročnících. Seznamy nejsou 

dokonale  reprezentativní, leckde  se  můžou  v popisu  vyskytnout  autoři  marginálnější  a 

naopak být pominuti autoři pro časopis významnější, byť se práce pokusila právě je vždy 

zachytit.  Charakteristiky  časopisů  v jednotlivých  heslech  nemají  jednotnou  strukturu. 

Obsahují maximální množství relevantních informací, které se v práci podařilo k danému 

1Viz oddíl 0.3 - Vymezení materiálu.
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titulu shromáždit. Druh i objem těchto informací se však může u různých titulů výrazně 

lišit.  Některé  výjimečné  informace  pocházejí  jen  z jediného  sekundárního  zdroje  a 

nepodařilo se je jinde ověřit. 

Roky vycházení  časopisů  datujeme jen  do  roku 1989.  Většina  časopisů  do  tohoto 

ročníku dovedených vycházela ještě alespoň nějaký čas dále,  případně vychází dodnes, 

dohledávání  jejich  dalšího  osudu  však  už  není  tématem  této  práce.  V přehledu 

sekundárních  pramenů k dějinám jednotlivých  titulů  nejsou u  těchto  pramenů uvedeny 

bibliografické údaje, ty lze najít v Seznamu použité literatury v závěru práce. 

U časopisů,  které  vzhledem  k vymezení  materiálu  práce  nejsou  jejím  primárním 

předmětem,  odkazuje  Kartotéka  titulů k obsáhlejším  informacím  v textu  práce  či  u 

jednotlivých příloh. 

Jednotlivá hesla v kartotéce mají následující strukturu:

NÁZEV

Podtitul:

Roky vydávání:

Periodicita:

Vydavatel:

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Použitá a další sekundární literatura:
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ABC MLADÝCH TECHNIKŮ A PŘÍRODOVĚDCŮ

Podtitul:

Zábavný a naučný měsíčník pro chlapce a děvčata (1957)

Zábavný a naučný obrázkový měsíčník pro chlapce a děvčata (1958-1963)

Zábavně naučný obrázkový měsíčník pro chlapce a děvčata (1963-1964)

Zábavně naučný měsíčník pro chlapce a děvčata (1964-1967)

Zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata (1967-1989)2

Roky vydávání:

1957-1989 

Periodicita:

měsíčník

od 12. ročníku (1967/1968) čtrnáctidenník

Vydavatel:

ÚV ČSM v Mladé frontě (1957-1968)

Mladá fronta (1968)

Česká rada Pionýra v Mladé frontě (1968-1970)

Ústřední rada PO SSM v Mladé frontě (1970-1989)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jan Čeřovský (1957-1959)

Vlastislav Toman (od roku 1959)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Zdeněk Adla, J. Andreska, K. Bárta, Alena Bartošíková, Rudolf Baudis, Helena Beckerová, 

František Běhounek, K. Benda, J. Blovský, J. Böhmová, Jan Bošina,  Vladimír Bouška, 

Vlasta Buchtová, Bruno Burian, Otakar Burian, M. Buriánková, P. Cieslar, K. Černý, Jan 

Čeřovský, Václav Čtvrtek, O. Dedek, J. Dobroruka, Karel Dunda, F. A. Elstner, Z. Erben, 

Rudolf Faukner, Jiří Felix, Jaroslav Fencl, Jaroslav Foglar, V. Fojt, Ivan Foustka, F. Fric, 

K.  Friedrich,  Jana  Gobernacová-Janečková,  Dušan  Grombiřík,  Alena  Hanzlíková,  Jiří 

2 Tauerová (1985), s. 5.
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Havel, J. Havlíčková, M. Heřman, J. Hons, Milan Hořejší, Zdeněk Hradiský, Svatopluk 

Hrnčíř, V. Hulpach, Karel Choc, J. Gobernacová, S. Jílek,  B. Jírek, Jiří Kalina, Zdeněk 

Kalous, Eva Kárová, Helena Kholová, J. Klepešta, Jan Kloboučník, B. Koč, Z. Koč, M. 

Kolář, E. Kolářová, Libuše Kolářová, Jiří Konvička, V. Kravaříková, V. Kureš, Josef Kutík, 

G. Laub, M. Laxa, Alena Lekovská, J. Lišková, I. Mádr, J. Macháčková, V. Mališová, Z. 

Martincová,  Hana  Matušková,  Z.  Mazáková,  J.  Melíšek,  Zdeněk  Michalec,  Vladimír 

Mikolášek, Lumír Mikulka, Ludvík Mühlstein, J. Oplt,  Zdeněk Oppl, I.  Orlická, Radka 

Páleníková,  O.  Pilnáčková,  M. Pilný,  Zdeněk Pírek,  Josef  Pohl,  K.  Pokorný,  Vladimír 

Procházka, Alois Přívratský, Vlado Ríša, J. Rott, Božena Ruzhová, J. Růžička, Z. Salava, 

F. Síbrt, J. Sedláček, Z. Skalová, Ludvík Souček, V. Stárka, J. Svára, Jan Šimáně, Pavla  

Šindelářová, Zdeněk Škoda, Helena Škodová, E. Šlachtová, V. Šolc, Václav Šorel, Pavel 

Šrait, Radoslav Šrot, B. Štekrová, Marika Števonková, M. Švandrlík, František Továrek, J. 

Tůma, Jaroslav Vachek, I. Veitová, Z. Veselý, Hedvika Vilgusová, Věra Vojtěchová, Petr 

Vychodil, Richard Vyškovský, H. Zahradníková, Miloš Zapletal, H. Zemanová

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

A.  Antonová,  Zdeněk  Bayer,  Adolf  Born,  Zdeněk  Burian,  J.  Černý-Klatovský,  A. 

Dostálová, J. Drahokoupil, K. Franta, D. Frýbová, J. Hanuš, J. Janáček, O. Jelínek, Sláva 

Jílek, A. Kaftanová, J. Kalousek, František Kobík, M. Kocar, Z. Kocourková, M. Kopřiva, 

Jindřich Kovařík, Libuše Kováříková, Jiří Krásl, Jan Kristofori, Miroslav Liďák, Z. Mézl, 

Alois Moravec, Miloš Novák, J. Paleček, Vladimír Pergler, J. Petráček, L. Plavsa, Edita 

Plicková, O. Procházka, M. Ressel, E. Richterová-Hanušová, Teodor Rotrekl, J. Svoboda, 

M.  Synecká,  F.  Škoda,  E.  Šlachtová,  Jiří  Tesař,  Jaroslav  Velc,  J.  Veselý,  J.  Veškrna, 

Hedvika  Vilgusová,  Milan  Víšek,  M.  Vodrážková,  V.  Vraštil,  Richard  Vyškovský,  J. 

Winter-Neprakta

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis ABC (původně se měl jmenovat  ABC vědy a techniky,  název byl však shledán 

příliš podobným Vědě a technice mládeži)3 vyplnil mezeru vzniklou po přeměně Mladého 

technika právě v technicky ještě odbornější VTM.4 

Titul se od počátku zaměřoval na články s technickým a přírodovědným zaměřením. 

Šlo o zábavný, populárně naučný časopis s přesahy do společenského a spolkového života 

3Toman (1966), s. 37.
4Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 456.
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dětí (v rámci Pionýrské organizace a částečně i mimo ni), posléze sám organizující pro své 

čtenáře řadu aktivit a společenských akcí.

První číslo časopisu vyšlo na počátku roku 1957, mělo náklad 50 000 výtisků, který se 

v následujících  dvou  letech  podařilo  téměř  zdvojnásobit.5 Během  šesti  let  se  náklad 

časopisu vyšplhal z 50 000 na 120 000 výtisků, do roku 1989 se pak stále zvyšoval a v roce 

1989 dosáhl 310 000 výtisků. 

ABC  vycházelo  nejprve  na  32  stranách.  V 10.  ročníku  (1965/1966)  časopis  zvýšil 

počet stran ze 32 na 40, od 12. ročníku (1967/1968) časopis vycházel jako čtrnáctideník 

s 24  stranami.  V ročníku  následujícím  zavádí  pravidelnou  všívanou  přílohu  „ABC  do 

kapsy“. V 17. ročníku (1972/1973) se časopis opět rozšiřuje na 40. stran a zavádí 8 stran na 

tvrdém papíře, tzv. „Déčka“. Ve 20. ročníku (1975/1976) roste počet stran časopisu na 48, 

čímž se expanze obsahu až do roku 1989 završuje.6

V prvních ročnících vycházel časopis jako měsíčník v souladu s rokem kalendářním 

(první číslo nového ročníku vycházelo v lednu), od září 1963 pak číslovnání podobně jako 

další  dětské  časopisy  změnil  v souladu  s rokem  školním  (první  číslo  nového  ročníku 

v září).  

Časopis  byl  od  počátku  jedním  z nejprogresivnějších,  nejinovativnějších  a  také 

nejúspěšnějších dětských periodik své doby. Hned od počátku se snažil narušit  podobu 

dětských  časopisů  obvyklou  v 50.  letech  20.  století.  Publikoval  řadu  nových  nebo 

zdokonalených  obsahových  formátů,  podporoval  a  vymýšlel  zvláštní  formy  dětské 

tvořivosti (vystřihovánky, kartičkové katalogy), organizoval čtenářské aktivity. Jeho akce 

(např.  závody  čtenáři  vyroběných  minikár)  se  stávaly  masovými,  jeho  části  (katalogy, 

komiksy) sběratelskými předměty. Časopis organizoval (pod názvy „Raketové posádky“, 

„Hlídky  přírody“  a  „Dívčí  kluby“)  čtenářské  kluby,  jejichž  projekt  byl  takřka  stejně 

úspěšný, jako u starších klubů foglarovských.7 Jaroslava Foglara časopis rovněž přizval ke 

spolupráci,  jakmile  to  bylo  politicky  možné  (kreslený  seriál  Kulišáci,  dobrodružné 

pokračovací soutěže, tábornická rubrika Kompas aj.). 

Většinu textů v ABC doplňovaly kresby, schémata či barevné fotografie. Časopis proslul 

invencí ve vymýšlení zvláštních přílohových formátů a extra vydání. Např. v šedesátých 

5 Http://cs.wikipedia.org/wiki/ABC_(%C4%8Dasopis), návštěva provedena 25. 7. 2009.
6Http://cs.wikipedia.org/wiki/ABC_(%C4%8Dasopis), návštěva provedena 25. 7. 2009.
7Zvláštností bylo např. zavedení klubů jednočlenných, pro „osamělce“ od roku 1969. Jinak „ábíčkovské“  
kluby  celou  řadu  rysů  klubů  foglarovských  převzaly,  a  to  až  do  takových  detailů,  jako  bylo  vydávání 
klubových  známek  v každém  čísle  časopisu  (např.  v ročníku  1964/1965).  Aktivita  čtenářských  klubů 
v časopisu končí s postupem normalizace postupně kolem roku 1973.
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letech čtenáři uvnitř něj nacházeli už zmíněné všívané „ABC do kapsy“ s komiksy, beletrií 

a  návody  pro  ruční  práce,  dále  samostatné  sešity  vystřihovánek,  v sedmdesátých  a 

osmdesátých letech titul vydával populární „Speciály ABC“ (v letech 1969, 1970, 1971, 

1985-1989)8 ve větším formátu, specializované na komiksové seriály a vystřihovánky. 

Titul  publikoval  vedle  pravidelných  i  další  přílohy,  románové  atd.  Vedle 

popularizačních  vědeckotechnických  a  dalších  článků  tisklo  ABC drobné  zprávy  a 

reportáže,  vyzývalo  své  čtenáře  k ochraně  přírody,  publikoval  komiksy,  a  to  domácí  i 

zahraniční (např.  francouzského  Pifa).  Bylo jedním z propagátorů literatury faktu a tzv. 

non-fiction literatury u nás, snažilo se propojovat historická a vědecká fakta s beletrií (v 

modernějším pojetí dle dávného vzoru Julese Verna). 

Poezie se v číslech objevovala jen výjimečně a pouze v prvních ročnících časopisu.9 

Časopis měl pravidelnou rubriku „Pionýrský kompas“ se zprávami a výzvami PO SSM, a 

také redakční listárnu. Své pravidelné místo měla stránka pro dívky, nazývaná „Z kuchyně 

dívčích přání“ s poradnou „Bibi radí“, a také rubrika „Kde – Kdo – Co – Jak – Který – 

Proč“  s drobnými  zprávami  ze  světa  vědy  a  techniky.  Časopis  tiskl  beletrii,  většinou 

dobrodružnou,   naučné  články  z mnoha  oblastí,  a  rubriku  „Kolem  světa“,  s podobně 

stručnými zajímavostmi ze světa. V různých svých obdobích časopis tiskl dočasné rubriky 

jako „Nové knihy“, „Nej“ či „Radíme fotoamatérům“.

Časopis  využíval  dobových  dětských  módních  vln  (např.  vinnetouovské  a 

kosmonautské  vlny  v 60.  letech),  či  je  sám  vyvolával.10 S ABC spolupracovala  řada 

externích odborníků (mnoho z nich zdarma či za minimální honorář z nadšení), každá část 

časopisu  měla  vlastní  „radu“ – tak  existovala  tzv.  konstruktérská  rada,  přírodovědecká 

rada, rada dívčí stránky atp.11

ABC bylo  (později  spolu  se  Čtyřlístkem) hlavní  tribunou  specifické  české  komiksové 

tradice. Tisklo komiksy s bublinami, na obálce mělo obrázky z dobrodružných vyprávění. 

(komiksy „Kruanova dobrodružství“,  „Příhody Malého boha“,  „Tvrz“,  „Strážci“ a řada 

dalších patří dodnes k domácí komiksové klasice). Titul si za své úsilí rehabilitovat komiks 

(dobrodružný  i  humoristický)12 a  dobrodružnou  literaturu,  vysloužil  si  ale  také  kritiku 

dobové  odborné  veřejnosti,  vyčítající  mu  (byť  mnohem  jemnější  formou)  podobné 

8Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 20.
9Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 18.
10Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 17.
11Toman (1966), s. 38.
12Časopis publikoval komiksy od počátku, mezi lety 1957 a 1969 navíc stoupl jejich objem v časopisu až 
čtyřikrát. Viz Červenka (1969), s. 442.
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nedostatky jako dříve  Vpředu či  Mladému hlasateli.13 Redakce  ABC na podobnou kritiku 

často  urgentně  reagovala  a  odstraňovala  z obsahu  přímo  napadené  materiály  (např. 

kreslený  seriál  Píďa).14 Podobně  promptně  posléze  reagoval  i  na  nebezpečí  plynoucí 

z utužování  režimu  během  normalizace  –  obnovil  pevnou  spolupráci  s Pionýrskou 

organizací, rubriku „Kompas“ přejmenoval na „Pionýrský kompas“ a provedl řadu dalších 

dílčích změn, díky kterým mohla být koncepce časopisu téměř nedotčena.

Dalším  významným  přínosem  domácímu  časopisectví  pro  děti  byly  v ABC  jeho 

vystřihovánky.  Uprostřed  (zpočátku  vně,  jako  pevná  obálka)  časopisu  se  pravidelně 

objevovala  příloha  na  tvrdším papíře  zvaná „Déčka“,  na  níž  čtenáři  nacházeli  modely 

staveb, strojů, aut i dioramata významných historických bitev, událostí či situací. 

Redakce se vzhledem k oblibě časopisu u čtenářů mohla pouštět i do delších a časově 

náročných projektů typu unikátní vystřihovací „Městské památkové rezervace“, pravidelné 

sběratelské  kartičkové  „Obrazové  školy“  či  už  zmíněného  mnohaletého seriálu  závodů 

minikár vyrobených samotnými čtenáři. Časopis organizoval i celoroční soutěže.

 

ABC  dosáhlo  značné  čtenářské  obliby  svým  zajímavým  obsahem,  komiksy, 

vystřihovánkami a mnoha novinkami v koncepci časopisů pro mládež středního a staršího 

školního věku. Na konci 80. let  byl časopis přes vysoký náklad v novinových stáncích 

nedostatkovým zbožím.15

Použitá a další sekundární literatura:

Červenka (1969)

Fialová (2002), str. 48

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 17-21

Pírek (Nedatováno), ss.131-133

Toman (1966)

Toman (2005)

http://cs.wikipedia.org/wiki/ABC_(%C4%8Dasopis)

13Viz např. ols. (1960).
14Viz redakční reakce „Odezva kritiky“ in: Zlatý máj, roč. 4 (1960), s. 519. 
15Toman (2005), ss. 136-137.
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Albatros – Opravdové noviny pro děvčata a chlapce - viz oddíl 0.3.2.3 - Věk jako určující  

kritérium (zájmová periodika)
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Americká besídka dětská -  viz  Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo 

území českých zemí)

ANDĚL STRÁŽNÝ

Podtitul:

Časopis pro křesťanskou mládež

v ročníku 1940/1941 Časopis křesťanské mládeže

V letech 1945-1948 nepravidelně Časopis katolických dětí či Měsíčník katolických dětí 

Roky vydávání:

1882-1941

1945-1948

Periodicita:

měsíčník (10x ročně, s občasnými dvojčísly či trojčísly)

Vydavatel:

Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, Brno

Od ročníku  1919/1920 (roč. 40) do zastavení vycházení v roce 1941 Občanská tiskárna 

v Brně

V letech 1945-1948 Biskupský ordinariát, Brno

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

P. J. Mathon (1882-1885)

Vilém Ambrož (1885-1903)

Jan Dvořáček (1903-1920)

Emanuel Masák (1920-1941)

Ferdinand Pokorný (1945-1948)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

F. J. Andrlík, O. F. Babler, J. K. Baby, Ludivoj Badalský, J. Beneš, C. Berka J. Blokša, 

Klement Bochořák, Alexandr Borucký, A. J. Cupal, A. V. Černý, Jakub Deml, J. Dědinský, 
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A. Dostál,  K.  Doubravský,  V.  Drbohlav,  E.  Elpl,  Ladislav  Fiala,  Alois  Foret,  Ludmila 

Grossmannová-Brodská, Felix Háj (Marie Černá-Wagnerová), B. Hakl, F. J. Horáček, J. 

Horňanský, G. Hostek, František Houdek,  J. K. Hraše, Karel Hroch, František Hrubín, A. 

Hrušovská, Karel Hubálek, V. Hübner, J. Chlumecký, Boleslav Jablonský, V. Javořická, 

Stanislav Jičínský, A. M. Kadlčáková, V. Kálal, P. C. Kaněra, J. J. Karásek, J. Kárník, F. 

Klíma,  František  V.  Kodym,  V.  Kosmák,  J.  Koudelák,  Josef  Kovanda,  J.  Kožíšek,  F. 

Křelina,  Adolf  Kuchlovský,  L.  Grossmannová-Brodská,  E.  Masák,  J.  Milota,  A. 

Mittenhubrová,  K.  Pilátová-Ptáčková,  V.  Pittnerová,  F.  Pokorný,  Viola  Prácheňská,  E. 

Růžíčka,  J.  Sahula,  Josef  Václav  Sládek,   J.  Soukup,  A.  G.  Stín,  František  Sušil,  F. 

Svoboda, K. Svoboda, František Šebestík, K. S. Šnajdr, A. B. Šťastný, Č. Tonder, V. B. 

Třebízský, S. Unzeitig, František Vanický, F. Všetečka, F. Vymazal, Jan Zahradníček, K. J. 

Zákoucký, P. Zaletěl, Anežka Zapletalová, F. L. Zelinka, Ignát Zháněl, R. Zháněl, Filip 

Cyril Župka, 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, V. Berka, František Bílkovský, C. Bouda, R. Brun, P. Dillinger, K. Dostál, 

M. Ehlerová, Eduard Elpl, M. Florian, F. Hlavica, František Hořava, Sláva Hrabětová, C. 

Kotyšan,  St.  Menšík,  M. Suchardová-Podzemná, F.  Süsser,  Joža Úprka,  B.  Vořech,  M. 

Vořechová-Vejvodová, O. Vrbová-Kotrbová, O. Zemina, M. Zezula, František Ženíšek

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Jeden  z nejznámějších  katolických  časopisů  pro  děti  a  mládež vznikl  jako  projekt 

benediktinských mnichů z kláštera v Rajhradě, později se přestěhoval do Brna. Do roku 

1900 byl Anděl strážný  rovněž přikládán k časopisu Škola Božského Srdce Páně.16 

„AS začal vycházet v době, kdy došlo k podstatnějšímu rozmachu časopisů pro mládež  

a svým tendenčně náboženským zaměřením představoval retardační protipól dosavadních,  

od náboženského vlivu se oprošťujících časopisů.“17 Vychovával čtenáře ke katolické etice, 

pokoušel se podpořit náboženskou výchovu v rodině i ve škole. Časopis byl orientován 

nábožensky a vlastenecky, tiskl tendenční beletrii a poezii i katolicky orientované naučné 

články (životopisy svatých) apod. Většina autorů (vyjma žen) patřila mezi katolické kněží. 

Redaktorem, který vtiskl prvním ročníkům časopisu nejvlastnější tvář byl katecheta Vilém 

Ambrož.  Sám sebe  nazýval  v časopisu  „strýčkem  Ambrožem“  a  časopis  samotný  pak 

16 Tománková (2008), s. 13.
17Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 61.
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„Andílkem“.18 V letech 1882-1892 vycházel jako měsíčník ve shodě s kalendářním rokem, 

od září 1892 začal nový ročník ve shodě s rokem školním. 

Obsah  časopis  byl  podřízen  jeho  edukativně-náboženským  cílům  a  výchově  ke 

křesťanské morálce.  Jeho součástí  byla jednak katolicky orientovaná beletrie,  výchovné 

články (s  názvy typu „Z ministranta  kardinál  –  čili  Odměna radostné ochoty“),  dějiny 

církve,  životopisy  svatých  atp.  Časopis  měl  ale  také  část  naučnou,  která  se  věnovala 

zeměpisu, exotickým cestopisům, vědě, technice atd.  V beletristické části se objevovaly 

texty starších českých spisovatelů, např. Boženy Němcové, Karla Václava Raise, Elišky 

Krásnohorské, Josefa Václava Sládka či Svatopluka Čecha, a dále překlady z evropských 

jazyků. Vedle nich časopis tiskl příspěvky domácích spisovatelů pro děti a mládež, a také 

křížovky a další zábavné hádanky pro děti. Vycházely v něm i prózy Felixe Háje, autora 

oblíbených knih o Kájovi Maříkovi, např. jeho série o Řídících Márince. Anděl strážný byl 

bohatě ilustrován pomocí perokreseb, reprodukcí a fotografií.

Během  první  světové  války  se  časopis  věnoval  i  válečným  událostem,  po  vzniku 

Československa událostem spojeným s přechodem od císařství k republice. Mezi válkami 

časopis přijal některé rysy novějších dětských časopisů (měl rubriku věnovanou skautingu, 

tiskl komiks). Snažil se aktuálně reagovat na zájmy a potřeby svých mladých čtenářů, ve 

dvacátých  a  třicátých  letech  přinášel  např.  články  o  letectví,  táboření  či  filatelii.  Jeho 

celkové zaměření bylo proti ostatním konfesijním časopisům modernější, v kontextu všech 

dětských časopisů však konzervativní. 

Po  druhé  světové  válce  prošel  časopis  významnou  proměnou,  snažil  se  vyrovnat 

moderním  periodikům  pro  děti  Obsah  i  grafická  podoba  časopisu  se  zmodernizovaly, 

přispívaly  do  něj  významné  osobnosti  katolické  kultury  (František  Hrubín,  Klement 

Bochořák,  O.  F.  Babler,  Jan  Zahradníček),  na vyšší  úroveň se  dostala  i  jeho výtvarná 

podoba.19 Obsah  zůstal  konfesijně  vyhraněný,  časopis  však  tiskl  např.  i  dobrodružné 

povídky z války, „Junáckou stezku“, filatelistickou rubriku, anekdoty apod. Organizoval 

rovněž  své  vlastní  čtenářské  kluby  („Eucharistické  kroužky“  a  „Družinky  Anděla  

strážného“). Další vývoj titulu přerušil únor 1948.

Použitá a další sekundární literatura:

Dolenský (1897), ss. 17-22

Fialová (2002), ss. 16-17

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 61-62

18Dolenský (1897), s. 17.
19Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 62.
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Lexikon české literatury 1 (1985), ss. 64-66

Pospíšil, Suk (1924), s. 261

Tománková (2008), ss. 12-13

Anežka - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Apoštolát dítek – viz Hlas malého Petříka

Balzamíny – viz Klásky
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BESÍDKA

Podtitul:

Nedělní čtení pro naše děti (1922-1925)

Našim dětem k zábavě a ku přemýšlení (1926-1927)

Čtení pro naše děti (1928-1929)
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Roky vydávání:

1922-1925 

1925-1927 vycházela jako příloha časopisů Volná myšlenka a Havlíček

1928-1929 samostatně 

 

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

1922/1923 Marie Bartošková

1923-1925 Ústřední odbor sociální péče Volné myšlenky českoslovanské

Od roku 1926 Volná myšlenka

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Marie Bartošková

Jaroslav Nauman (1926-1927)

J. Růžička, V. Warausová, A. Svoboda a R. Kopecký (1928/1929)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

V. Beneš, L. Bubelová, František Josef Čečetka, R. Eliáš, M. Gebauerová, V. Havlík, m. 

Hnátková, Rudolf Richard Hofmeister, F. Hrbek, G. Jaroš, Růžena Jesenská, B. Kafka, A. 

Klášterský,  František  Langer,  Antonín  Macek,  Marie  Majerová,  Frank  Mužík,  G.  R. 

Opočenský,F.  S.  Procházka,  Hanuš  Sedláček,  Pavel  Sula,  Eduard  Štorch,  Rudolf 

Těsnohlídek,  Vilma Warausová

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

A. Kašpar, C. Kotyšan, J. Náhlíček, L. Richter, L. Švarc, J. Vodrážka.20 Ilustrace v časopisu 

nebyly podepsány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Osvětový  ateistický  časopis  s beletristickým obsahem,  vycházející  nejprve  jako příloha 

časopisů Volné myšlenky, později samostatně. Besídka byla podobně jako časopis Tribuna 

20 Pírek (Nedatováno), s. 138.

224



mládeže  časopisem shrnujícím obsah dětské přílohy periodika pro dospělé, a to besídek 

Volné  myšlenky.21 Na  rozdíl  od  Tribuny  mládeže  vycházela  Besídka čtrnáctidenně  a 

nabízela ucelený a jednotný obsah, který měl sloužit jako námět pro obsah jedné dětské 

besídky, včetně proslovů, recitace, písní, divadelních miniatur, prózy a úvahových článků.22 

Tematické  byly  rovněž  i  ročníky.  První  ročník  (1922/1923)  měl  široké  téma  výchova 

jedince  v rodině  a  jeho  vztah  k přírodě,  člověku  a  vlasti.23 Druhý  ročník  tematizoval 

výchovu založenou na kulturních dějinách lidstva, od starých Slovanů přes antické Řecko a 

Řím, středověk, husitství  až k nové době24 atd.  Besídka  vybírala k tématu různé úryvky 

z národních klasiků a sestavovala pokaždé jakýsi konceptuální (sama všechny materiály 

netiskla, jen na ně odkazovala), zajímavě uspořádaný sborníček k danému tématu.

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 137-138

Besídka – viz Zdravý svět

Besídka -  viz  Příloha č.  5 (Dětské časopisy,  vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)

21U časopisu  Volná myšlenka  existovala přibližně od roku 1904 také pedagogická příloha s názvem  Volná 
škola.
22Časopis  na  ně  pro  svůj  nevelký rozsah  většinou jen odkazoval  ve  zveřejňovaném programu tematické 
besídky. Tiskl jen několik málo textových materiálů, v programu besídek se však měla objevovat i hudba, 
reprodukce výtvarných děl atd. . 
23Pro bližší představu, tématy jednotlivých besídek prvního ročníku byly:  Práce, Pravda, Rodina, Vlast, O  
Havlíčkovi, Jan Komenský, Seští povstalci, Vánoce, Kdo je náš bližní, B. Němcová, Hvězdná noc, Mučedníci  
pravdy,  T.  G.  Masaryk (časopis  jako  jeden  z mála  dobových  dětských  časopisů  nenazýval  prezidenta 
tatíčkem), K. J. Erben, Vzkříšení, Jan Neruda, Josef Mánes a Mikoláš Aleš. 
24Pospíšil, Suk (1924), ss. 280-281.
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Besídka dětská -  viz  Příloha  č.  5  (Dětské  časopisy,  vycházející v češtině  mimo území  

českých zemí)

BESÍDKA MALÝCH

Podtitul:

Pramen poučení a zábavy pro mládež (1879-1880)

Pramen poučení i zábavy českoslovanské mládeže (1881-1890)

Časopis českoslovanské mládeže. Pramen poučení a zábavy (1890-1892)
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Pramen poučení i zábavy české mládeže (1892-1896)

Pramen poučení i zábavy mládeže českoslovanské (1901-1913)

Roky vydávání:

1879-1896 

1901-1913

Periodicita:

V prvním ročníku 11 nepravidelně vydávaných svazků

Od 2. ročníku (1880/1881) měsíčník

V ročnících 1893/1894-1895/1896 čtrnáctideník

1901-1906 týdeník

1906-1913 čtrnáctideník

Vydavatel:

Jan Svoboda (1879-1884)

1884/1885-1888 Václav Neubert na Smíchově

1888/1889 Jan Svoboda a Václav Neubert

1890-1892 Jan Svoboda a František Hoblík 

1892/1893 Jan Otto

1893/1894 Jan Svoboda 

1894/1895 Pichl

V ročníku 1895/1896 a opět v letech 1901-1906 Jan Svoboda a Jan Rokyta

Dále Jan Svoboda

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jan Svoboda (1879-1895)

Jan Rokyta (roč. 1895/1896, 1901-1906)

Jan Svoboda (1906-1913)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

F. J. Andrlík,  J.  Borl,  B. Bouška,  Kliment Čermák, Josefa Černá, Karel  Černý, Gustav 

Dörfl,  Josef Durdík, Irma Geisslová, Ludmila Grosmannová-Brodská, Adolf Heyduk, F. 

Hoblík,  J.  K. Hraše, Karel O. Hubálek-Javorský, V. Jedlička, A. M. Kadlčáková, Karel 
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Kálal,  Josef  Kalus,  Karel  Kněžourek,  František  V.  Kodym,  Josef  Kořenský,  J.  Kozel, 

Eliška  Krásnohorská,  Vladimír  Krch,  J.  Lada,  Gotthard  Lašek,  H.  Marek,  Leontýna 

Mašínová,  Tereza Mellanová, Jan Milota, R. Musil-Daňkovský, Jan Nečas, G. Pfeifrová, 

Karel Václav Rais, K. Reindl, Jan Rokyta, Hanuš Sedláček-Promyk (pod pseudonymem 

Hanuš Klobušský), Gabriel Smetana, Josef Soukal, V. Staněk, Antonín Svoboda, Otakar 

Svoboda, Václav Špaček, A. B. Štastný, J. Tichý, Jan Tykač, Bohdan Ladislav Tyšler, R. 

Uram-Podtatranský, J. Váňa-Mcelský, J. Vik, Viola z Prácheňska (vl. jm. Terezie Švecová), 

Jan Vítek, František Voříšek, Jan Vřesnický, Karel J. Zákoucký, K. Zelinka, Karel Žádník 

aj.  

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

František Bíza, Edvard Fiala, Josef J. Filipi, Alois Hladík, Josef Jakši, František Janišta, 

Pavel Körber, Josef Lada, R. Student, Karel L. Thuma

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Zakladatelem  a  tvůrčím  duchem  časopisu  Besídka  malých byl  Jan  Svoboda,  pedagog 

v Jimramově a pozdější řídící školy v Hořátvi u Nymburka (v časopisu vystupoval jako J. 

S. Mikulášský). Autory časopisu byli  především učitelé,  tomu odpovídal i  pedagogicky 

zaměřený obsah. Titul byl vždy pečlivě redigován. Byl určený dětem od 8 do 14 let a od 

počátku se setkal se velkým zájmem čtenářů. Zatímco první číslo vyšlo v nákladu 1000 

kusů, druhé již ve 2000 kusech, třetí ve 3000 kusech a čtvrté v nákladu 4000 kusů, který 

vydržel až do konce prvního ročníku. Nakonec časopis  dosáhl nákladu (v letech 1892-

1895) až 18 000 výtisků, podařilo se mu najít si stabilní a mohutnou čtenářskou základnu. 

Zpočátku Jan Svoboda vyřizoval vše od redakce až po odesílání časopisu předplatitelům, 

s jejich růstem však byl nucen najít jiného nakladatele a sám se věnovat jen práci redakční.  

První ročníky vycházely v souladu s kalendářním rokem, od roku 1882 časopis změnil 

rytmus na vycházení v souladu s rokem školním. 

Od  sedmého  ročníku  se  v časopisu  začaly  objevovat  barevné  ilustrace.25 Čtrnáctý 

ročník  vyšel  ve  větším  formátu  než  drobné  ročníky  předchozí  i  následující.  Po  smrti 

vydavatele  Rokyty  se  Jan  Svoboda  po  dlouhodobých  neshodách  s Rokytovým  synem, 

který do časopisu mimo jiné bez souhlasu redaktora vkládal vlastní poezii, rozhodl časopis 

po 29 ročníku ukončit. 

25Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 189.
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Jan Svoboda se snažil  v časopisu  vyvážit  složku didaktickou,  literární  a  zábavnou. 

Tiskl jak materiály poučné, určené spíš starším dětem, tak říkanky, hříčky a hádanky pro 

mladší  a beletrii včetně bajek, pohádek, povídek a poezie bez omezení věku.  Původní 

domácí materiály převažovaly, překlady časopis tiskl jen ojediněle.

Časopis upřednostňoval výchovné a vzdělávací tendence před zábavou. Obsah se řídil 

především  jeho  pedagogickým  záměrem,  přesto  byl  pro  čtenáře  zajímavý.  V čísle  se 

pravidelně objevovala volnější rubrika „Rozmanitosti“, přinášející hádanky, rébusy a jiné 

zábavy pro děti, byla však velmi prostorově omezená. 

Redakční  a  jazyková  úprava  časopisu  byla  velmi  pečlivá.  V ročnících  1892/93  až 

1894/95 vycházela k časopisu zvláštní příloha s písněmi určenými školním dětem včetně 

notového zápisu. Do časopisu přispívala celá řada pedagogů a spisovatelů věnujících se 

literární tvorbě pro děti, mimo jiné Eliška Krásnohorská či Adolf Heyduk. Obsah časopisu 

nebyl věkově vyhraněný, převážně se však objevovaly materiály určené mladším dětem, 

bajky, pohádky a říkanky. 

Použitá a další sekundární literatura:

Dolenský (1897), ss. 75-78

Fialová (2002), ss. 14-15

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 189-190

Jirman (1914)

Lexikon české literatury 1 (1985), ss. 217-218

Pírek (Nedatováno), ss. 139-141
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BIBLIOTÉKA MLÁDEŽE

Podtitul:

Sbírka mravných povídek k ušlechtění srdce a obveselení mysli

Spisek k poučení i obveselení 

Sbírka mravných povídek. 

Roky vydávání:

1828-1832 (čtyři svazky) 

1843-1846 (šest svazků)
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Periodicita:

Nepravidelná

Vydavatel:

J. V. Vlasák v nakladatelství J. Fetterl (1828-1832)

J. Pospíšil (1843-1846)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Josef Věnceslav Vlasák

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Josef Množislav Bačkora, František Doucha, A. V. Hnojek, Jan Sluníčko, (řada článků byla 

nepodepsaných)

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Titul nebyl ilustrován.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Bibliotéka mládeže  byla prvním úspěšnějším projektem českého časopisectví  pro děti  a 

mládež.  Byla  však  ještě  spíše  nepravidelným  almanachem  než  skutečným  časopisem. 

Obsahovala drobné beletristické i naučné materiály, a také poezii. Tištěna byla švabachem, 

jen některé básně latinkou.26 Nesla už některé rysy časopisu, např. různorodý obsah. Šlo o 

pestré, neperiodické sborníčky mravoučných povídek a naučných spisů, dělených nicméně 

do „dílků“ podle ročníků. Poprvé zanikla kvůli malému zájmu publika, v roce 1843 se však 

její myšlenkou znovu nadchl knihkupec a nakladatel J. Pospíšil a udržel ji znovu až do 

roku 1846.

Na Bibliotéce mládeže se podíleli významní pedagogové své doby, včetně zakladatele 

knižnice  Budečská zahrada  Josefa Množislava Bačkory, Františka Douchy a pozdějšího 

vydavatele  Včelky  Jana  Sluníčka.  Obsah  knižnice  byl  vlastenecky  povzbuzující, 

moralizující  a  poučný.  Pro  nedostatek  podpory  ze  strany  úřadů  i  přispěvatelů  titul  i 

podruhé zanikl. 

26Pospíšil, Suk (1924), s. 259. Viz např. Bibliotéka mládeže, roč. 1, dílek 2, ss. 3-5. 
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Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 208-209

Pospíšil, Suk (1924), s. 259

Titul je v elektronické podobě dostupný na 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=6632

Bloček - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Bobřík - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

Boj - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Boleslavan - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Bonaco – viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Bratrstvo - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)
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BROUČEK

Podtitul:

Časopis nejmenších čtenářů

Roky vydávání:

1945-1949

Periodicita:

Měsíčník

1946-1949 čtrnáctideník

Vydavatel:

233



Ústřední  výbor zaměstnanců školské a kulturní  služby a Výzkumný pedagogický ústav 

1945-1946

Svaz zaměstnanců školství a osvěty a Výzkumný ústav pedagogický J. A. Komenského27 

(1946-1948)

Komenium (1948-1949)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Antonín Zhoř

Spolupracovníci a přispěvatelé:

O. Babler, Lubomír Balcar, Oldřich Bárta, Ivan Blatný, Marie Brichová, Václav Čtvrtek, 

Petr Denk, Antonín Gála, František Halas, J. Hostáň, Karel Hroch, František Hrubín, A. M. 

Janová,  K.  Kapoun,  Dagmar  Klanová,  V.  Koutný,  J.  Lukeš,  Miloš  Malý,  Oldřich 

Mikulášek,  Ladislav  Olbrich,  J.  Otoupalík,  Jaroslav  Seifert,  Kamila  Sojková,  Eduard 

Štorch, A. Tichý, B. Uher, Miloš Veselý, Antonín Zhoř

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš  Aleš,  J.  Bokšaj,  Vojtěch  Cinybulk,  Josef  Čapek,  František  Doubrava,  Jaroslav 

Dvořáček, M. Ehlerová, Věra Fridrichová, Jappy, Karel Jílek, Josef Lada, A. Ladová, R. 

Landra,  J.  Lukeš,  Miroslav  Netík,  Emil  Posledník,  František  Süsser,  J.  Švéda,  A. 

Zábranský

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Brněnský  Brouček  byl  určený  nejmenším  čtenářům  a  předčtenářům.  Jeho  název  byl 

inspirován Karafiátovými Broučky, obrázek broučka s lucerničkou byl i v záhlaví časopisu. 

Časopis byl programovým titulem tzv. brněnské literární skupiny teorietiků literatury pro 

děti  a  mládež  (Oldřich  Audy,  František  Tenčík  a  spol),  tiskl  krátkou uměleckou,  ale  i 

žertovnou beletrii (i na pokračování), byl ilustrovaný, jeho černobílé obrázky byly vhodné 

k tomu, aby si je děti obarvovaly samy. Oznámení čtenářům redakce publikovala v rubrice 

„Broučkova pošta“, mezi další rubriky patřil např. pravidelný koutek hádanek „Pro bystré 

hlavy“.  Charakteristickou  postavičkou  v Broučkovi  byl  vedle  titulního  Broučka, 

oznamujícího  zprávy  z redakce  a  oslovujícího  čtenáře,  skřítek  Popletálek  s popleteným 

27Vydavatelství  bylo v poválečném období poměrně často přejmenováváno, šlo stále o tutéž instituci pod 
různými názvy. Více viz Lexikon české literatury 4/II, s. 1384.
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jazykem  a  zvláštními  přeřeknutími.28 Náklad  časopisu  se  pohyboval  kolem  50 000 

výtisků.29 Po únoru 1948 časopis zanikl. 

Brouček  vydával  svou vlastní  Broučkovu knihovnu,  a  to  v roce  1948,  vyšly v ní  2 

svazky. 

Použitá a další sekundární literatura:

Gabrielová-Marčák (2004)

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 432-433

Pírek (Nedatováno), ss. 142-143

28Gabrielová, Marčák (2003), ss. 48-49.
29 Pírek (Nedatováno), s. 142
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BUDEČSKÁ ZAHRADA 

Podtitul:

Obrázkový časopis pro mládež

Roky vydávání:

1869-1889

Periodicita:

Měsíčník (1869-1879)

Čtrnáctideník (1879-1889)

Vydavatel:

Učitelská jednota Budeč u I. L. Kobera (1869-1874)

od ročníku 1874/1875 u Jana Otta 
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Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Tesař (roč. 1869/1870)

Jan L. Mašek, (1870-1879)

M. Weinfurt a František Antonín Zeman (1879-1889)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

F. Andrle, F. J. Andrlík, Štěpán Bačkora, Josef Baštecký, L. Benýšek, B. Čermák, Kliment 

Čermák, A. Černý, Jan Dolenský, František Doucha, Eufemie Fritzová, Irma Geisslová, 

Ludmila Grossmannová-Brodská, František Herites, Ferdinand Holý, Jan Karel Hraše, F. 

Hrnčíř,  F.  Hyšman,  R.  Jesenská,  S.  Kamenický,  B.  Klimšová,  V.  M  Kněžský,  Josef 

Kořenský, A. Kosina, S. A. Košťál, Josef Kožíšek, Eliška Krásnohorská, J. Krejčí, F. V. 

Krch, K. V. Kuttan, J. L. Mašek, P. Maternová, Tereza Mellanová, Jan Milota, E. Musil-

Daňkovský, Bedřich Peška, V. Petrů, Žofie Podlipská, J. Poklop, Karel Václav Rais, J. B. 

Rebec, Anatol Rubín, Emilian Řezáč, Jan Karel Řezáč,  A. Rubín, Josef Václav Sládek, 

Gabriel Smetana, Josef Soukal, K. Steinich, L. Strahl, Antonín Svoboda, Jan Karel Škoda, 

Jan Šrámek, A. B. Šťastný, F. Tesař, Ludmila Tesařová, F. Tisý, Čeněk Tonder, Jan Tykač, 

Ladislav  Unger,  Matouš  Václavek,  Jan  Vítek,  K.  Vognar,  František  Vrána,  Jaroslav 

Vrchlický, Karel J. Zákoucký, Josef Zařičanský (vl. jm. J. Vocásek), Antonín Josef Zavadil, 

F. L. Zelinka aj. 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace, byť velmi kvalitní, nebyly většinou signovány

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis navazoval na stejnojmennou edici vzdělávací četby pedagoga Štěpána Bačkory, 

která  vycházela  v letech  1850-1859,  a  také  na  časopis  Komenský,  který  pod  vedením 

Františka Tesaře přežil dva ročníky v letech 1865-1866.  Budečská zahrada měl podobný 

podtitul jako Komenský a kladla si cíl vychovávat mládež „k víře a pobožnosti, k mravům 

a ctnosti a k jazyku a všelijakých lidských umění povědomosti.“ Byla zaměřena především 

naučně a výchovně, jako pomocník školy. Později se v něm prosadila beletrie s náročnější 

uměleckou hodnotou.30  

30Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 316.
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Časopis  Budečská  zahrada svou  kvalitou  a  mnohostranností  zakrátko  konkuroval 

Štěpnici a podle Arna Nováka ji dokonce nahradil na pozici nejkvalitnějšího soudobého 

dětského periodika.31 Mottem titulu bylo heslo „Zdárná mládež – sláva vlasti!“ Budečská 

zahrada  měla tři základní součásti, beletrii s poezií (která postupně nabírala na objemu i 

kvalitě,  své básně pro děti  tu publikoval  např.  J.  V. Sládek)32,  část  naučnou (historická 

naučná četba, životopisy, vyprávění o přírodě aj.) a část zábavnou (hry, hádanky apod., u 

kterých titul tiskl jména úspěšných luštitelů).  Časopis měl exkluzívní výtvarnou hlavičku, 

v prvních  ročnících  každé  číslo  uvozovala  báseň,  později  ilustrace  a  výchovná  próza. 

Následovala další beletrie, naučné články (poměrně náročné, např. i o průmyslu, optice, 

světové architektuře atd.)33, poslední část byla nazvána „Dětské hry a zábavy“ a tiskla na 

svou dobu vynalézavé jazykové rébusy. 

Obecně titul přinášel výchovnou beletrii a poezii, naučné články o dějinách, přírodě i 

životech různých osobností, a dále zábavné hry, hádanky aj.  Tiskl i folkloristický materiál 

(např. dětské popěvky a říkadla z Moravy apod.). Publikoval poezii (Josef Václav Sládek 

později vydal zde otištěné básně ve sbírce  Skřivánčí písně).34 Své cestopisy tu tiskl Josef 

Kořenský.35  V časopisu postupně přibývalo beletrie a cestopisů na úkor ostatních textů, 

nikoliv však radikálně.  Časopis byl velmi dobře vypraven, tištěn na kvalitním papíře  a 

bohatě ilustrován. Poezie se postupně přesunula z titulní strany dovnitř vydání. Časopis 

tiskl  i  náročnější  vzdělávací  články,  často  na  pokračování  např.  o  římských  dějinách, 

botanice či obchodu. 

Časopis  v závěrečných  ročnících  provázely  výtečné  a  bohaté,  často  celostránkové 

ilustrace,  výjimečně  i  přes  dvě  vnitřní  strany  (podobně  jako  plakáty  v dnešních 

teenagerských  časopisech).36 „Příčinou  zániku  časopisu  v roce  1889  byly  finanční  

problémy, vyvolané značným odlivem čtenářů v důsledku konkurence nových časopisů.“37 

Titul vypisoval i ceny pro autory nejlepší dětské literatury.38

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), s. 13
31Novák (1936), s. 605.
32Polák (1985).
33Články vycházely v časopisu často na pokračování  už od prvních ročníku. Viz např. dvojdílný materiál 
s názvem „O stereoskopu“. Budečská zahrada, roč. 5 (1874), č. 3, ss. 41-42 a č. 4, ss. 55-57. Vycházely také 
materiály o pamětihodnostech cizích zemí (přirovnávaných k pamětihodnostem českým), a na pokračování 
např. rubrika „Drobnosti z přírodopisu, průmyslu a obchodu“. 
34Polák (1985).
35Petrbok (1913).
36Viz např. Budečská zahrada, roč. 19, č. 3, ss. 40-41; č. 10, ss. 152-153.
37Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 317.
38Hrnčíř (1890), s. 23. Viz také např. Budečská zahrada, roč. 5 (1873/1874), s. 16.
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Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 316-317

Lexikon české literatury 1 (1985), ss. 324-325 

Novák (1936), s. 605

Pospíšil, Suk (1924), s. 260
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CESTA

Podtitul:

Kulturní měsíčník pro mládež 

Roky vydávání:

1948-1950 

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Svaz zaměstnanců školství a osvěty a Výzkumný ústav pedagogický J. A. Komenského

Výzkumný ústav pedagogický v Brně a Ústřední učitelské nakladatelství

Komenium39

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

P. Hykeš

39Ve všech případech jde o totéž vydavatelství, pouze s proměněným názvem.
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Spolupracovníci a přispěvatelé:

Zdeněk Nejedlý, Jan Noha aj. Většinu materiálu časopisu tvořily texty národních klasiků.

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš aj. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Dětský  časopis,  nahrazující  časopis  Klas a  vydávaný  jen  krátce.  Měl  být  kulturním 

časopisem s aktuálními  informacemi,  tiskl  však převážně nepůvodní,  vybrané  domácí  i 

zahraniční  literární  texty  a  nahrazoval  středoškolskou  literární  čítanku  v  novém 

společenském režimu po únoru 1948.40  Tiskl přílohu Literární výchova pro 1.,2. a 3. roč. 

stř. šk., která tvořila zásadní a nejobjemnější část časopisu. V ní vycházely texty národních 

a socialistických klasiků. Za přílohou byly kratší materiály, stránka zábavných historek, 

soutěží a hádanek, „Listárna redakce“ a nakonec fotostránka s aktuální tematikou. Časopis 

měl i nepravidelnou rubriku „Z prací sovětských pionýrů“.

Titul  vycházel  ve  třech  mutacích,  čísla  byla  číslována  např.  2/A,  2/B a  2/C -  dle 

vložené Literární  výchovy, určené pro 1.-3.  ročník středních škol.  Cesta  nevycházela  o 

prázdninách.

Časopis byl plně pod vlivem dobové propagandy. První číslo prvního ročníku uvedla 

báseň  Jana  Nohy  „Buď  zdráva,  brigádo!“.  Titul  vycházel  ilustrovaný  a  doprovázený 

fotografiemi. První čísla tiskla vedle socialistické beletrie i materiály o E. Benešovi a T. G. 

Masarykovi,  v dalších už zcela  převládly materiály poplatné socialistickému směřování 

státu.  

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 455

Co mají děti rády? - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Cvrček – viz oddíl 0.3.2.1 - Intencionálnost (dětská četba původně určená dospělým)

40Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 455.
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Czechoslovak Youth – viz oddíl 0.3.3.1.2 - Časopisy v dalších jazycích na území Čech a  

Moravy

Časopis čs. skautů v exilu - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo 

území českých zemí)

Časopis pro občanskou a tělesnou výchovu - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské  

časopisy)

Časopis pro občanskou nauku a výchovu - viz  Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské  

časopisy)

Časopis pro školní vlastivědu a nauku občanskou - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové  

dětské časopisy)

Černoušek – viz Malý černoch
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ČESKÁ DÍVKA

(a KRÁSNÉ ČTENÍ jako paralelně vycházející časopis) 

Podtitul:

Se vzory ženských ručních prací

Roky vydávání:

1904-1914, 1920, 1923-1937

Krásné čtení 1904-1906, 1910-1914

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Alois Holub v Lysé nad Labem

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Alois Holub
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Spolupracovníci a přispěvatelé:

Karel Kálal, Beneš M. Kulda, Hanuš Sedláček-Promyk

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Albrecht Dürer,Alfons Mucha, Peter Paul Rubens, Antonín Slavíček, Max Švabinský aj. 

Obrazový doprovod přílohy o ručních pracích obvykle nebyl samostatně signován.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Česká  dívka  byl  dívčí  časopis  s cílem  vzdělávat  dívky  k umění  a  ženské  emancipaci. 

Vycházel v prvních třech ročnících jako „příloha časopisu Krásné čtení“, později šlo o dva 

paralelní tituly, vycházející společně. Byl členěn na dvě samostatné části, na textovou a na 

vzory  pro  dívčí  ruční  práce  (zejm.  vyšívání  a  háčkování),  s názvem „Vzory  ženských 

ručních  prací“ (1908-1937).  Tato  část  byla koncipována  jako  druhá,  stejně  významná 

polovina  časopisu.  Zvláště  pro  ni  vyhledávaly  čtenářky  i  jejich  vychovatelky.  Před  1. 

světovou válkou vycházel paralelně s časopisem Krásné čtení (označovaném někdy za jeho 

přílohu). Oba časopisy měly totožný obsah, pouze na různě kvalitním papíře (Česká dívka 

měla papír horší) a Česká dívka přinášela navíc zmíněnou přílohu vzorů pro ruční práce.41 

Krásné čtení bylo tedy luxusnějším vydáním textové poloviny časopisu. 

Během 1. světové války vydala  Česká dívka alespoň roční almanach  Věno českých 

dívek  (1915),  pro předplatitelky  časopisu levnější  než pro ostatní  veřejnost.  Obsahoval 

oddíly  „Dívka  ve  společnosti“,  „Láska  k druhému  pohlaví“,  „Besedy  vychovatelské“, 

„Stravování  zdravé  a laciné“  a „Moravské národní  pohádky“. Druhou polovinu svazku 

zabraly  pro  Českou  dívku  charakteristické  „Vzory  ženských  ručních  prací“  s návody  a 

mnoha fotografiemi.   

V beletristické části titul přinášel výbor z kvalitních domácích i zahraničních autorů 

(Vítězslav Hálek, Božena Němcová, Jan Neruda, Julius Zeyer. Hans Christian Andersen, 

Victor Hugo, Lev Nikolajevič Tolstoj aj.), tiskl také texty slovenské. Kromě beletrie se 

věnoval  i  článkům naučným,  a  to  historickým,  přírodovědným i  např.  folkloristickým. 

Časopis  se  zaměřoval  i  na správné vedení  domácnosti,  ruční  práce,  a  tiskl  reprodukce 

významných  českých  i  zahraničních  výtvarníků.  Odkazoval  na  slovanské  umění  a 

literaturu, věnoval se slovanské vzájemnosti, tiskl např. celá srbská, polská, slovenská a 

další slovanská čísla. Titul uveřejňoval výzvy ke vzdělávání dívek (např. ve čtení a ve hře 

na klavír) a vzdělávací články pro dívky. Působil rovněž jako vstupní periodikum ženské 

41Viz např. zmínka v Úhoru, roč. 1 (1913), č. 9, s. 150.

244



emancipace  pro  budoucí  ženy.  Podobně  jako  levicové  časopisy  Jaro  či  Vzkříšení  se 

věnoval i politické výchově svých čtenářek.

Po první světové válce byla Česká dívka obnovena nejprve bez úspěchu a krátce v roce 

1920, a poté až poměrně pozdě, roku 1923 (Krásné čtení nebylo obnoveno vůbec). Snažila 

se  navázat  na  předválečnou  tradici.  Tiskla  poezii  domácích  klasiků,  a  také  překlady 

pohádek, např. ruských, a divadelní hry pro děti.42 Uveřejňovala i rady hospodyním pro 

dobré vedení domácnosti. Předválečný úspěch se jí ale zopakovat nepodařilo a do roku 

1937 titul provázely finanční potíže a klesající zájem čtenářek. 

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), ss. 21-22

Pospíšil, Suk (1924), ss. 279-280

42Recenzent  Úhoru vytýká  Krásnému  čtení,  jako  „dobrému  jinak  listu“   nedostatek  programu,  tedy 
nekoncepčnost  výběru literatury a vybraného umění, dále ústupky komerci  a reklamě a především to, že 
tiskne jen literaturu klasickou, a nikoliv moderní literaturu pro děti, aby vydavatel nemusel platit honoráře. 
Viz Beneš (1913). Později Úhor své hodnocení zmírňuje a Krásné čtení chválí. Viz Promyk (1913).
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ČESKÁ MLÁDEŽ 

Podtitul:

Obrázkový časopis pro mládež

Roky vydávání:

1898-1899

Periodicita:

Měsíčník 

Vydavatel:

František Šimáček (1898-1899)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jan Dolenský

L. Mašínová 

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Josef Beran, M. Branišová, Václav Broj, J. Basl, Růžena Brošová, K. Bufková-Wanklová, 

Vlasta  Čechová,  Kliment  Čermák,  X.  Dvořák,  Ludmila  Grossmannová-Brodská,  Marie 

Havlíčková,  Adolf  Heyduk,  František Hruška,  Anna Regina  Husová, F.  Hyšman,  Karel 

Chalupa,  Růžena  Jesenská,  Antonín  Jirák,  Alois  Jirásek,  B.  Jiroušková,  Antonín 

Klášterský,  Josef  Klenka,  Louisa  Klicperová,  Josef  Klika,  Josef  Kořenský,  Antonín 

Kosina,  Josef  Kožíšek,  V.  Král  z Dobré  Vody,  Eliška  Krásnohorská,  K.  Krejčík,  F. 

Kutkovská-Bíbová, K. V. Kuttan, Jaroslav Květ, Pavla Maternová, Tereza Mellanová, E. 

Musil-Daňkovský, B. Patera, František Patočka, A. Pelda-Smíšková, Vlasta Pittnerová, F. 

S.  Procházka,  D.  Putnikovič,  K.  Röhling,  J.  R.  Rychtařiík  Josef  Václav Sládek,  Vilma 

Sokolová,  M. Syrová,  Josef Šír,  Čeněk Tonder,  J.  Tykač,  M. Václavek,   Josef Vlk,  K. 

Vognar, J. Vřesnický, Antonín Wimer, Zikmund Winter,Antonín Josef Zavadil, František A. 

Zeman

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

A. Liebscher. Většina ilustrací, a také výjimečné fotografie byly uvedeny bez autora 
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Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis vznikl jako pokus Jana Dolenského navázat na jeho Květy mládeže, měl podobnou 

koncepci a obsahové zaměření jako tento časopis.43 Titul měl náročný obsah, vycházely v 

něm  kvalitní  velké  ilustrace,  beletrie,  historické  povídky,  protokomiksy,44 a  také 

„Slovanská čítanka“ s texty i v azbuce a dopisy z regionů. Přestože časopis tiskl i loajální 

články  o  císařství  (např.  nekrolog  císařovny  Alžběty),  jeho  vyznění  bylo  výrazně 

panslovanské.45 Velkou péči věnoval historické beletrii, zejm. Aloise Jiráska a Zikmunda 

Wintra, a také cestopisům (i tematickým, s články jako „Na žaponském hřbitově“46 apod.).

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

České čtení - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)

43Viz heslo Květy mládeže.
44Např veršovaný „Mourek a hryzka“ V. Čechové (Česká mládež,  roč. 2 /1899/, s. 37) s příběhem kotěte a 
boty. 
45Viz např. článek „Slované“. In: Česká mládež, roč. 1 (1898), díl II., ss. 20-22, případně „Jarní a velikonoční  
slavnosti slovanské“, In: Česká mládež, roč. 1 (1898), díl III., ss. 63-68.
46J. Kořenský: „Na žaponském hřbitově“. Česká mládež, roč. 2 (1899), ss. 30-32.
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ČESKÉ MLÁDEŽI

Podtitul:

Bez podtitulu

Roky vydávání:

1893-1896

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Františka Mašínová

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Františka Mašínová

Bohumil Bouška (od 2. ročníku)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

L.  Grossmannová-Brodská,  V Brunclík,  F.  Heřman,  Karel  Chalupa,  Stanislav  Řehák 

Kamenický,  Čeněk Kramoliš,  Methoděj Kulda,  Karel V. Kuttan,  Tereza Mellanová,   J. 

Nepokoj, J. Podlešák, Marie Ronovská, Josef Soukal, Jaroslav Táborský, Josef J. Váňa, 

Karel J. Zákoucký

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace v časopisu nebyly podepsány

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis,  vydávaný  se  značným  osobním  nasazením  v nepříznivých  ekonomických 

podmínkách, byl příkladem staršího typu pedagogického časopisu, existujícího v novějších 

poměrech. Vydávali jej od září 1893 učitelé, kteří jeho existenci obětovali čas i prostředky 

a vše kolem redakce, distribuce a administrace si zajišťovali sami, podobně jako to bylo 

obvyklé u prvních dětských časopisů u nás. 
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Titul  tiskl  poměrně  kvalitní  výchovnou  a  uměleckou  poezii  a  beletrii,  místopisné 

články a byl solidně ilustrován. Závěr časopisu patřil rubrice „Rébusy a hádanky“ a listárně 

redakce.  Obsah  časopisu  byl  vychovatelsky  seriózní,  zábavné  materiály  se  v něm 

nevyskytovaly. Časopis se potýkal s nedostatkem finančního zázemí. Objevovaly se v něm 

výzvy jako: „A k našim spisovatelům a spisovatelkám pro mládež vznášíme prosbu by nás  

svými pracemi laskavě podporovali.  Honoráře se zvýší,  bude-li více odběratelů.“47  Ani 

přes ně ale časopis nedosáhl dlouhodobější ekonomické soběstačnosti. 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

47České mládeži, roč. 2, č. 1 (1854), s. 16. 

251



252



ČESKÉ MLÁDEŽI

(SLEZSKÉ MLÁDEŽI, ŠKOLÁČEK)

Podtitul:

Bez podtitulu

Roky vydávání:

1905-1912 (První číslo vyšlo pod názvem Slezské mládeži) 

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Bratři Rudolf a František Eliášové, Polská Ostrava

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Rudolf Eliáš 

Spolupracovníci a přispěvatelé:

O.  Beneš,  Boh.  Bouška,  Klement  Čermák,  Jan  Domínek,  František  Eliáš,  František 

Friedrich,  Adolf Heyduk, František Holub, Jan Hraše,  Filip Hyšman,  Sylva Chaloupka, 

Rudolf Jarý, Josef Kalus, Čeněk Kramoliš, Jan Milota, Jan Nečas, Konrád Pospíšil, Hana 

Preissová, Hanuš Sedláček, Pavel Skřivan, Antonín Slezák, Joseef Soukal, Pavel Sula, Fr. 

K. Svačina, Otakar Svoboda, Matouš Václavek, Jan Vřesnický, K. Zákoucký, 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Antonín Brabenec, Václav Čutta, většina ilustrací a fotografií v časopisu nebyla podepsána

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

První dětský časopis vycházející ve Slezsku, přesněji ve Slezské Ostravě, od roku 1908 v 

Opavě.  Časopis  měl  vysoký  náklad,  v prvním ročníku  dosáhl  12 000  předplatitelů,  od 

druhého ročníku (po zdražení, ale také zvětšení formátu a zdokonalení grafické podoby) se 

jejich počet ustavil  na 6000.48 Přes solidní počet předplatitelů se časopis potýkal (kvůli 

48 Pírek (Nedatováno), s. 148.
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nízké ceně a vysokým nákladům na tisk) s ekonomickými potížemi. Časopis zanikl, když 

redaktor Rudolf Eliáš přijal redigování Těšínských novin, vycházejících dvakrát v týdnu. 

České mládeži  mělo původně střední, později  malý formát, bylo tištěno černobíle a 

mělo ne zcela pravidelné rubriky jako „Noviny“ se zprávami, „Věda a práce“, „Zdraví“, 

„Ruční práce“, „Z měst a míst“, „Dopisy žáků“, „Pro zasmání“, „Životopisy“ či „Písně“, a 

také „Zlatá zrnka“ s citáty z klasiků. 

Titul tiskl převážně beletrii, obvykle původní, národně výchovné a naučné články. Byl 

ilustrovaný černobílými ilustracemi a fotografiemi. Publikoval také reklamu a v neposlední 

řadě, přílohy, jako např. časopis  Školáček,  určený menším dětem, dále  Pohádky, České 

dějiny či Malý vševěd49. 

Školáček, vycházející jako příloha časopisu a prodejný i samostatně50 měl miniaturní 

formát  a byl určen nejmenším čtenářům a předčtenářům. Tiskl  drobnou prózu a poezii 

sázenou  velkým  písmem,  na  posledních  stránkách  také  hádanky  a  reklamu.  Naprostá 

většina materiálů pocházela z pera redaktora Rudolfa Eliáše.  

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 831-832

Jirman (1915)

Pírek (Nedatováno), ss. 148-149

49Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 831.
50Podobně jako např. Radost u časopisu Lípa.
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ČESKOSLOVENSKÁ SKAUTKA

Podtitul:
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List Sdružení československých skautek51

Roky vydávání:

1936-1938

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Sdružení československých skautek

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Marie Hartlová, Heda Kaufmanová, Lída Sobotová, Marie Sychravová

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. Bassová, Věra Hochová, Machová, Méďa  M. Mašková, Milada Steinová, E. Svoboda, 

Lev Sychrava

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Časopis nebyl ilustrován 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Skautský časopis sloužil jako informační a organizační věstník českého dívčího skautingu. 

Vedle  toho  doporučoval  skautkám  literaturu  a  filmy,  orientoval  je  ve  skautských 

dovednostech  a  specifických  znalostech,  měl  svůj  „Zábavný  koutek“  s  hádankami  a 

drobnými  žerty,  tiskl  zajímavé  dívčí  příběhy  z  ciziny,  rubriky  „Skautky  samy  sobě, 

„Skautky celého světa“, a také rubriku „Zprávy“, týkající se novinek v organizaci. Časopis 

publikoval reklamu. Nevycházel o prázdninách. Čísla neměla obálky, středoformátový titul 

se rozesílal přes předplatné. 

Použitá a další sekundární literatura:

Http://skautska-literatura.skauting.cz/literatura/detail_casopisu.php?id=3,  návštěva 

provedena 26. 7. 2009

51 V tiráži podtitul „Orgán Sdružení čsl. skautek“.
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ČESKOSLOVENSKÉ RÁNO

Podtitul:

Časopis pro pěstování styků česko-slovenských
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Roky vydávání:

1928-1930

Periodicita:

Čtvrtletník (1928-leden 1929)

Dvouměsíčník (1929-únor 1930)

Vydavatel:

Nové bratrstvo v Dohňanech a Púchově

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

J. Pospíšil, F. Volf

J. Hála, K. Kálal, Józa Novotný, 

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Adolf Heyduk, F. K. Habětín, Jan Hála, J. Ľudevít Holuby, S. B. Hroboň, Růžena Jesenská, 

Alois Jirásek, K. Kálal, J. Kožíšek, F. Loubal, T. G. Masaryk, R. Pokorný, J. Pospíšil, J 

Pospíšil-Volf, M. Rázus, J. G. Tajovský, Rudolf Těsnohlídek, K. Toman, S. Tomášík, F. 

Volf, A. Zbavitel

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, Jan Hála, J. Kubíček, J. Mánes, L. Treskoň, Vejvodová-Vořechová 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Kvalitní dětský časopis, zaměřený na propagaci  česko-slovenské vzájemnosti a otiskující 

zejména vlastenecké a částečně naučné texty v obou jazycích. Vycházel sice na Slovensku, 

ale  snažil  se  o  celostátní  působnost.  Publikoval  čtení,  např.  medailony  českých, 

moravských a slovenských osobností, ale také projevy při odhalování pomníků, zprávy o 

Čechoslovácích v exilu a poučně-lyrická vyznání jednotlivým místům vlasti či významným 

historickým událostem, týkajícím se dejin vlasti. Epická beletrie se v časopisu objevovala 

jen  zřídka,  hlavním účelem titulu  bylo  téměř  patetickým způsobem budovat  v malých 

čtenářích novou československou národní identitu. Prvním příspěvkem časopisu byla báseň 

Rudolfa Těsnohlídka „Čech a Slovák“ s tématem ochoty Čechů položit život za Slovensko 
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a Slováků za České země. Titul vycházel na malém formátu, černobíle, ale na kvalitním 

papíře.  

Časopis zanikl třetím číslem 2. ročníku v únoru 1930.

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

Československý  skaut-junák  exulant -  viz  Příloha  č.  5  (Dětské  časopisy,  vycházející 

v češtině mimo území českých zemí)

Český domov – viz Naše republika
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ČESKÝ JINOCH

Podtitul:

Časopis pro dospělejší mládež českoslovanskou
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Roky vydávání:

1895-1914

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Družina svatého Vojtěcha, Praha (1896-1897)

Cyrillo-Methodějská knihktiskárna (1898-1914)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Doubrava

Václav Müller

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. Černý, František Faktor, František Hromádko, Bedřich Moravec, B. Peška, Josef Šauer, 

F. Vacek, Karel Vrátný, František Josef Zahradník, Prokop Zaletěl

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Časopis nebyl ilustrován.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Titul, určený starším chlapcům, publikoval především mravoučnou, katolickou výchovnou 

beletrii,  ale  také pomůcky ke školní  výuce,52 populárně-historická pojednání,  cestopisy, 

technicky  zaměřené  články,  případně  drobné  zprávy  a  hádanky.  Časopis  byl  výrazně 

pročesky a provlastenecky orientován, byť byl katolický.53 

Jako  ideál  výchovy  časopis  prezentoval  poslušného  mladíka,  dbajícího  příkazů 

vychovatelů i církve. 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

52Materiály jako „Poznámky ze silozpytu“, „O pokrocích v chemii“ atp.
53Viz např. „Důležitost české říše“. In: Český jinoch, roč. 1 (1895), ss. 9-12, či básně „Mluva naše“ a „Česká 
matka“ In: Český jinoch, roč. 1 (1895), ss. 9-13.
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Český skaut v exilu - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území  

českých zemí)

Čestmír - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)
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ČIGOLIGO

(ORIGINÁL VÁŠA, POMALAGO, GONIO)

Podtitul:

Bez podtitulu

Roky vydávání:

1929-1988 

Periodicita:
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Nepravidelně, v letech 1938-1940 jako měsíčník

Vydavatel:

2. pražský skautský oddíl, Jaroslav Foglar

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jaroslav Foglar

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Členové 2. pražského skautského oddílu

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Jaroslav Foglar

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Oddílový časopis 2. pražského junáckého oddílu vedeného Jaroslavem Foglarem. Foglar si 

v něm  zkoušel  a  ověřoval  mnohé  nápady  pro  své  knihy,  Mladého  hlasatele a  Vpřed. 

Časopis se stal vzorem ostatním oddílovým časopisům mnoha mládežnických organizací, 

slouží jako archetyp oddílového časopisu.

První číslo vyšlo v létě 1929 na oddílovém táboře pod názvem Originál Váša. Tradice 

časopisu se uchytila, název se brzo změnil na Čigoligo a změnil se jen v dobách ohrožení 

oddílu  odkazy  na  jeho  skautskou  minulost  (za  války  v letech  1942-1943  pod  názvem 

Pomalago,  na  sklonku  padesátých  let  20.  století  pět  let  pod  názvem  Gonio).  Způsob 

distribuce časopisu se vyvíjel od štafetového předávání jediného výtisku po cyklostylované 

rozmnožování.  Časopis  se  ze  zábavného  čtení  postupně  stal  informačním  věstníkem 

oddílu.  Vycházel nejčastěji  na jediném listu formátu A4. Takových čísel vyšlo více než 

600. V letech 1938-1940 mělo Čigoligo podobu skutečného několikastránkového periodika 

s pestrým obsahem a pravidelnou (měsíční) periodicitou. 

Titul Jaroslav Foglar vydával až do doby, kdy oddíl opustil, a jeho nástupci pokračují 

ve vydávání jeho obdoby dodnes. 

Použitá a další sekundární literatura:

Zapletal (2007), ss. 173-175
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Člověk a příroda - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež) a Příloha č. 4 

(Zájmové a oborové dětské časopisy)

Čs. skaut-junák v zahraničí - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo 

území českých zemí)

Čtení pod lavicí - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Čtení pro děti - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Čtení  při  svíčce -  viz  Příloha č.  5 (Dětské časopisy,  vycházející v češtině mimo území  

českých zemí)

Čteníčko našich dětí - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)
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ČTYŘLÍSTEK

Podtitul:

Veselé obrázkové čtení

Knihovnička

Roky vydávání:

1969-1989 

Periodicita:

267



Časopis postupně zvyšoval svou periodicitu, a to takto:54

roč. rok čísel čísla

1 1969 6 1-6

2 1970 6 7-12

3 1971 6 13-18

4 1972 7 19-25

5 1973 7 26-32

6 1974 7 33-39

7 1975 8 40-47

8 1976 8 48-55

9 1977 8 56-63

10 1978 9 64-72

11 1979 9 73-81

12 1980 8 82-89

13 1981 8 90-97

14 1982 9 98-106

15 1983 9 107-115

16 1984 9 116-124

17 1985 9 125-133

18 1986 9 134-142

19 1987 9 143-151

20 1988 9 152-160

21 1989 9 161-169

Vydavatel:

1969-1977 Orbis

1978-1989 Panorama

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

54Zdroj  tabulky: http://chrz.wz.cz/?stranka=418, návštěva  provedena 17.4.  2009.  Po roce 1989  Čtyřlístek 
počet svých sešitů za rok dále postupně zvyšoval až na současných 20.
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Jaroslav Němeček

Jiří Čehovský

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Ilona  Borská,  Zuzana  Brodová,  Rudolf  Čechura,  Jarmila  Čermáková,  Michal  Černík, 

Milan Dvorský, Renáta Fučíková, Stanislav Havelka, Olga Hejná, Svatopluk Hrnčíř, Petr 

Chvojka, Václav Junek, Jiří Kafka, Vladimír Kliman, Ludmila Kolářová-Junková, Karel 

Ladislav, Hana a Josef Lamkovi, Lucie Lomová, Jaroslav Malát, Lucie Němečková, Tomáš 

Nový, Leo Pavlát, Jiří Poborák, Věra Provazníková, Petra Režná, Vojtěch Steklač, Ondřej 

Suchý,  Pavel  Šrut  (pod  pseudonymem  Petr  Karmín),  Ljuba  Štíplová,  Jan  Tománek, 

Vladimír Urban, Jan Vodňanský, Dagmar Vránová, Jiří Žáček,

Ilustrátoři:

Adolf Born, Věra Faltová, Karel Franta, Vladimír Jiránek, Jiří Kalousek, Zdenka Krejčová, 

Lucie Lomová, Jaroslav Malák, Vladimír Nagaj, Jaroslav Němeček, Miloš Nesvadba, Josef 

Paukert, Radek Pilař, Olga Ptáčková, Marcel Stecker, Ivo Šedivý, Vendula Typoltová, Soňa 

Valoušková, Sylvie Vodáková, 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Čtyřlístek je specializovaný komiksový časopis postavený na titulním seriálu čtyř hlavních 

zvířecích hrdinů. Jeho první díl vyšel 15. 5. 1969 v nákladu 30 000 výtisků. První sešity 

titulu  nebyly  ani  číslovány,  autoři  nepředpokládali  jeho  dlouhodobý  úspěch.55 Sešity 

„knihovničky  Čtyřlístek“  (nazvané  tak  kvůli  -  nejprve  nepravidelné  –  periodicitě  a 

především  faktu,  že  časopisy  mohla  vydávat  jen  centralizovatelná  vydavatelství),56 

obsahující příběhy titulní čtveřice zvířátek, se rozšiřovaly o další, nové a nové kreslené 

seriály (např. Polda a Olda, Kouzelník Huryjáš, Tobiáš a Kapucínek, Ivo a Iva, Alenka a  

Vašek,  Koumes,  Kouzelné hodinky,  Strašidelný Pradědeček,  Káťa a Škubánek,  Sherlock  

Holmes, Anča a Pepík, Jáchym a tiskařský šotek, Příběhy profesora Semtamťuka apod., 

prvními z těchto seriálů byly už v úvodních sešitech Čtyřlístku Kouzelník Uryjáš a Svetřík  

55Http://chrz.wz.cz/?stranka=500. Návštěva provedena 15. 5. 2009.
56„Dostavil se zase úspěch, náklad byl asi 80 tisíc výtisků, tak jsme si řekli, že to budeme vydávat pravidelně.  
Avšak tehdy se zjistilo, že když jde o časopis, může ho vydávat jenom společenská organizace jako Pionýr  
nebo  Svaz  mládeže.  To  se  ale  nikam  nehodilo,  např.  Bobíka  s  pionýrským  šátkem  si  těžko  dovedeme  
představit. Takže se to vymyslelo tak, že vznikne Knihovnička Čtyřlístek a budou to příběhy na pokračování.“ 
„Jak  se  dělá  Čtyřlístek“ Rozhovor  s Ljubou  Štíplovou  a  Jaroslavem  Němečkem  na 
http://www.gong.cz/clanky.php?c=160. Návštěva provedena 19. 6. 2009.
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a Flik).57 Náklad časopisu od počátku vydávání až do konce 80. let stále stoupal až do výše 

220 000 výtisků, který byl však stále nedostatečný.58 

Čtyřlístek  založil  malíř  a  ilustrátor  Jaroslav Němeček jako autor titulního příběhu, 

původně určeného jeho vlastnímu synovi.  Hrdinové titulního seriálu se během desetiletí 

výtvarně  proměňovali,  jejich  základní  charaktery  však  zůstaly  stejné.   Titul,  stojící  na 

pomezí seriálové komiksové knižnice a dětského časopisu byl distribuován v prodejnách 

tisku,  publikoval  úvodníky,  doprovázené  čtenářskými  kresbami,  a  v závěru  ilustrované 

verše, hádanky, křížovky a rébusy (v rubrice „Koš plný hádanek“).  

Ačkoliv komiksové seriály byly vždy těžištěm časopisu, objevovaly se v něm i verše, 

hádanky, křížovky, přáce čtenářů a prozaické texty pro děti. 

Redakce pravidelně odpovídala na dětské dopisy v rubrice „Ahoj holčičky a kluci“. 

V některých „sešitech si dokonce Čtyřlístek několikrát přenesl korespondenci od čtenářů -  

fanoušků přímo do příběhu, a na jejich základě se pak odvíjí následující dobrodružství.  

Poprvé se tak stalo v příběhu Rytíř a hradní paní (27, 1973), ve kterém ho děti pozývají na  

návštěvu. Čtyřlístek radši pozve děti do Třeskoprsk a sehraje pro ně divadelní představení.  

Z jednotvárnosti dopisů dětí, které požadují sestrojení nějakého robota, jsou už v příběhu  

Festival senzací (64, 1978) všichni otrávení. Potěší je proto pozvánka na výstavu kroužku  

vynálezců. Inspiraci na výlet se zvířetem načerpají z dopisu přírodovědců v díle Expedice  

Asinus (68,  1978).  Navrhovaného velblouda neseženou,  Pinďa ale  zajistí  od strejdy  v  

cirkuse aspoň osla. V čísle  Robot to zařídí (73, 1979) si Čtyřlístek dopisy dokonce třídí  

podle toho, jaké roboty k vynalezení děti navrhují. Myšpulín se nechá Bobíkem vyhecovat a  

sestrojí robota, co za člověka udělá úplně všechno. A v Říďa to zařídí (92, 1981) dokonce  

dětský vynálezce Čtyřlístek zve, aby jim předvedl stroj, který řídí všechno. Existují ještě  

57 Seznam nečtyřlístkovských seriálů, které vycházely ve  Čtyřlístku, pochází ze stránek http://chrz.wz.cz/?
stranka=200 (návštěva provedena 25. 7. 2009), kde jsou k seriálům k nalezení i bližší informace. Šlo o tyto 
seriály:  Alenka a Vašek, Anča a Pepík, Astronaut Cvoček se hlásí, Bambas a Kryšpín, Baron Prášil, Binky,  
Cirkus klauna Pepita, Čaroděj Metloděj,  Čtverák Kacafírek, Dobrodružství Hupa a Hopa, Dobrodružství  
pavoučka Štěstíka, Drnovcovic rodina, Ďubka a Klouzek, Gulliver, Honza, Ivo a Iva, Jáchym a tiskařský  
šotek, Chytří psíci jezevčíci, Ježek František,  Ježek Jožka, Kamarád z planety Haf, Kamarádi, Kamarádi  
léta,  Karajda,  Káťa  a  Škubánek,  Klofáč  &  Tlamáč,  Kočka,  Koko  a  tchoř,  Komisař  Drábek,  Koumes,  
Kouzelná holčička, Kouzelné hodinky, Kouzelník Huryjáš, Kryštofek a Pidivízek, Lunt a Špunt, Malý Vlk a  
Bystré Očko, Máme doma slůně, Marcelka a panenka Cecilka, Medvídek Sněhůlek, Miki a Tiki, Na hradě  
Kulíkově,  Ostrov  draků,  Pepík  s Pupíkem,  Pes  z vesmíru,  Pohádky  (František  Foltýn),  Pohádky  (Renáta  
Fučíková), Pohádky (Alena Janoušková), Pohádky (Jan Tománek), Polda a Olda, Poutníci, Příběhy z lesa,  
Případy detektiva Preclíka, Případy perfektního psa, Rendlík & Hopík, Richard železná tlapka, Rozoumek a  
Malý  kel,  Sedmikráskov,  Semtamťuk,  Sherlock  Holmes,  Strašidelná  rodina,  Strašidelný  pradědeček,  
Střapeček a Metlička, Svetřík a Flik, Tajuplný kufr, Till Enšpígl, Tobiáš a Kapucínek, Tonda a Lojza, Vesmírní  
poutníci,  Veveřáci,  Viktorka,  Voják  Sakumprásk  a  klokan  Poupátko,  Za  3  rány  kolem  světa,  Záhada  
ztraceného motýla, Zelinka a Pralinka. 
58Http://chrz.wz.cz/?stranka=809. Návštěva provedena 17. 4. 2009.
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další příhody, ve kterých Čtyřlístek obdrží dopisy od dětí, v těch ale není průkazné, že se  

jedná o čtenáře časopisu spíš než o vedlejší postavy.“59

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), ss. 50

http://chrz.wz.cz

Dálková škola J. A. Komenského - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině 
mimo území českých zemí)

Děti na jevišti - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Děti svobody - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Dětem naší besídky - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

59Http://chrz.wz.cz/?stranka=607. Návštěva provedena 15. 5. 2009.
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DĚTI REPUBLIKY

Podtitul:

Časopis mládeže československé

Od 2. ročníku Noviny mládeže československé

Roky vydávání:

1918-1925

Periodicita:

Čtrnáctideník

1920-1925 měsíčník

Vydavatel:

Karel Dvořáček v Brně

Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

M. S. Dobiáš, Karel Dvořáček
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Spolupracovníci a přispěvatelé:

Bedřich Beneš, Petr Bezruč, O. Bystřina, Gamma, Jan Herben, Miloš Jirko, Petr Křička, 

Rudolf Medek, A. Menšík, J. Petrus, Karel Pittich, M. Rázus, J. E. Topol, K. Wetter

Ilustrátoři:

Časopis nebyl kromě nepodepsaných portrétů ilustrován.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Brněnský časopis určený starším dětem měl výrazně novinový ráz. Vycházel na 8 stranách 

novinového formátu, na novinovém papíře. Děti republiky tiskly úvodník, věnovaný často 

významné  osobnosti  nebo  důležitému  problému,  a  ke  stejnému  tématu  se  obvykle 

vyjadřující fejeton. Poslední dvě strany zabírala zábavná příloha (nazvaná např. „U milých 

lidí“ či dříve „Růžový keř“), obsahující někdy vybranou četbu z autorů, jimiž se zabýval 

úvodník, jindy jinou beletrii, výchovnou, historickou aj. Drobné zprávy a publicistika byly 

členěny do rubrik „Doma“, Za hranicemi“, a také „Za vzděláním“, „Školství“, „Národní 

hospodář  a  práce“,  „Sociální  péče  a  zdravotnictví“,  „Beseda“  a  „Drobničky“.  Děti  

republiky  neměly,  vyjma  obrázku  osobnosti  na  titulní  straně  (případně  jiného  portrétu 

uprostřed), obrazový doprovod.60 

Noviny i po vzniku samostatného československého akcentovaly národní otázku jako 

souboj  češství  s němectvím (případně  na  Těšínsku  s polstvím atd.),  otiskovaly  výrazně 

bojovné články napadající ostatní národnosti a akcentující národnostní souboje. 

Vydávaly také zábavné přílohy pod různými názvy. 

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 152-153

Pospíšil, Suk (1924), ss. 272-273

Stehlík (1919)

Dětská besídka - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

60Pospíšil, Suk (1924), ss. 272-273.
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DĚTSKÁ NEDĚLE

Podtitul:

Zábavný a poučný obrázkový týdeník

Roky vydávání:

1935-1943 

Periodicita:

Týdeník (od ročníku 1938/1939 čtrnáctidenně po dvojčíslech)

Vydavatel:

Českoslovanská akciová tiskárna (Vyšehrad)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Rudolf Schikora

J. Papica

R. Voříšek

Spolupracovníci a přispěvatelé:
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O. F.  Babler,  A.  V.  Bárta,  Karel  Doubravský,  Karel  Hroch,  F.  Jeřábek,  Jan Karník,  V. 

Kašpar, J. Lipanský, O. Mádr, Jindřich Mošna-Benešovský, Václav Petráň, Jiří Sahula, B. 

Ulrichová, K. Vlčnovská, Vláďa Zíka, Josef Žemla

Ilustrátoři:

Vlastislav Hofman, většina obrázků a fotografií v časopisu nebyla podepsána.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Katolický časopis, který nahradil čtrnáctideník Dětský svět. Kladl si při zachování stejných 

katolických  výchovných  záměrů  vyšší  literární  ambice,  publikoval  velké  množství 

překladů  ze  světových  literatur  (především  z pera  O.  F.  Bablera,  šlo  o  překlady  R. 

Kiplinga,  A.  A Milnea,  J.  Svenssona  a  dalších  světových autorů knih  pro  děti).  Jeho 

beletrie měla často ponurý ráz, časopis tiskl i reportáže. Tiskl výrazný obrazový doprovod, 

kritizovaný  v dobové  kritice  pro  svou  barvotiskovost  a  nevkus.61  Titul  měl  rubriky 

„Přísloví a pořekadla“, „Dopisy a příspěvky čtenářů“, „Esperantský  koutek“, „Filatelie“, 

„Hádanky“,  „Hovorna redakce“,  „Loutkové divadlo“,  „Sbíráme známky“,  „Naše čestná 

kniha“, „Obrázky Dětské neděle“ s fotografickými zpravodajskými montážemi, „Práce a 

hříčky dívek“,  „Práce a hříčky hochů“ či  „Skautský sloupeček“.  Tiskl také nábožensky 

výchovnou  měsíční  přílohu  nazvanou  „Děti  svatováclavské“,  v  níž  publikoval  např. 

katolickou  obdobu  foglarovského  „Modrého  života“  -  s  denními  povinnostmi,  jejichž 

splnění dítě zaznamenávalo do předtištěného formuláře.

Použitá a další sekundární literatura:

Lexikon české literatury 4/II, s. 1560

Dětská zahrádka - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Dětské květy – viz Dětský máj

Dětské noviny - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Dětské noviny pro žactvo nejnižších tříd školy obecné – viz Ma-lé no-vi-ny pro dě-ti, které  

nedávno naučily se čísti

61„...titulní obrázky, kolorované s odstrašujícím nevkusem, se podobají plakátovým tiskům“. Hrdlička (1940), 
s. 78.
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Dětské srdéčko - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Dětské výtvarné snahy - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Dětský  koutek -  viz  Příloha  č.  5  (Dětské  časopisy,  vycházející v češtině  mimo  území  

českých zemí)

Dětský koutek Besed Času -  viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro  

dospělé)
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Dětský koutek Lidových novin -  viz  Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech  

pro dospělé)

Dětský koutek Pestrého týdne - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro  

dospělé)

Dětský kruh - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

DĚTSKÝ MÁJ

(DĚTSKÉ KVĚTY)

Podtitul:

Obrázkový časopis pro českou mládež 

Nejlacinější obrázkový časopis pro mládež českoslovanskou (třetí ročník 1903/1904)

Obrázkový časopis pro mládež

Roky vydávání:

1901-1904 jako Dětské květy (druhý ročník vzhledem k finančním potížím nevycházel)

1904-1914 jako Dětský máj

Periodicita:

Čtrnáctideník
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od 5. ročníku měsíčník

Vydavatel:

1901/1902 – V. Neubert na Smíchově 

Druhý ročník vzhledem k finančním potížím nevycházel

1903/1904 – František Hrnčíř

1904/1905 – J. S. Zápotočný, Rokycany

1905-1914 – František Hrnčíř

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Hrnčíř62

Spolupracovníci a přispěvatelé:

L. Benýšek, Sigismund Bouška, F. J. Čečetka, Svatopluk Čech, Růžena Čechová, Kliment 

Čermák, Jan Dolenský, Eduard Elpl, M. Gebauerová, Irma Geisslová, Adolf Heyduk, Jan 

Hojsák,  J.  K. Hraše,  Jan František Hruška, Filip Hyšman, Antonín Jenne,  Karel  Kálal, 

Václav Kálal, Josef Kalus, Alois Klaus, Josef Kořenský, Jan Kozel, František Vladimír 

Krch, Josef Krušina ze Švamberka, Jaroslav Kvapil, Tereza Mellanová, Jan Milota, Karel 

V. Prokop, Karel Rožek, Anatol  Rubín,  Hanuš Sedláček-Promyk,  Pavel  Skřivan,  Vilma 

Sokolová-Seidlová,  Eduard  Štorch,  Rehor  Uram-Podtatranský,  M.  Václavek,  Jan 

Vřesnický, A. Wenig, Karel J. Zákoucký, 

Ilustrátoři:

Mikoláš Aleš, F. Bíza, Václav Brožík, J. Dědina, J. Filip, J. F. Hetteš, Antonín Chittussi, A.  

Jenne, A. Kašpar, Antonín Krátký, Ludvík Kuba, E. Pacovský, J. Panuška, Artuš Scheiner, 

Hanuš  Schweiger,  V.  Smutný,  K.  L.  Thuma,  Zdeňka  Vorlová,  K.  Welner,  A.  Wenig, 

František Ženíšek

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Kvalitní beletristický časopis obsahoval prózu a poezii určenou dětem v mnoha žánrech od 

povídek  a  pověstí  po  bajky  a  pohádky.  Tiskl  také  naučné  články  (např.  medialony 

domácích velikánů) a zábavnou část s hádankami a doplňovačkami. Prvních pět ročníků si 

62Zkušený pedagog, autor a teoretik literatury, autor dvojdílné knižní stati  O dětské literatuře, první svého 
druhu u nás  (viz Hrnčíř  /1890/  a  Hrnčíř  /1890-II/)  a  kritik  dětské  literatury,  který  se rovněž podílel  na 
vydávání Ma-lých-no-vin-pro-dě-ti. 
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časopis držel výtečnou úroveň, tiskl verše známých básníků, např. Adolfa Heyduka (ale i 

Slováka  Řehoře  Urama-Podtatranského),63 ve  druhém  ročníku  měl  dokonce  divadelní 

hlídku.64 Byl  solidně  ilustrován (tiskl  i  fotografie,  navíc  u  každého čísla  byla  barevná 

obrazová příloha, většinou reprodukce výtvarného umění), na první straně tiskl podobizny 

(často fotografie) národních velikánů, o kterých pak psal uvnitř čísla. Obsahoval poezii, 

beletrii (i na pokračování), výjimečně dokonce celostránkové obrázkové seriály. Součástí 

obsahu byla nepravidelně i luštitelská příloha „Ořechy a oříšky“. 

Po  pátém  ročníku  začalo  titulu  ubývat  přispěvatelů  a  časopis  ztrácel  na  kvalitě. 

Zajímavé původní práce musel redaktor nahrazovat vlastní nadprodukcí a přetiskováním 

textů klasických. 

Časopis měl od roku 1908 vlastní bibliotéku, vydával každoroční Kalendář Dětského 

máje (mezi lety 1907-1911) a další mimořádné přílohy. Předplatitelům pravidelně rozesílal 

kvalitní obrazové reprodukce. Pravidelně se věnoval Slovensku. Jeho výtvarný doprovod 

tvořily reprodukce Mikoláše Alše, Václava Brožíka, Antonína Chittussiho, Ludvíka Kuby, 

Hanuše Schweigera, Františka Ženíška atd.65 Časopis měl i svou Knižnici Dětského máje a 

Kalendář Dětského máje. 

Redaktor Hrnčíř obětoval vydávání časopisu celý svůj rodinný majetek, který se mu 

nevrátil zpět. 

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), s. 23

Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 425-426

Pírek (Nedatováno), ss. 158-159

Polák (1987)

Marek (1915)

Dětský máj - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Dětský sloupec - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

63Polák (1987), s. 49.
64Polák (1984).
65Polák (1984).
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DĚTSKÝ SVĚT

Podtitul:

Časopis pro československou mládež

Časopis pro katolické dítky (od září 1922)

Časopis pro katolickou školní mládež (od září 1925)

Bez podtitulu (od září 1931)

Roky vydávání:

1919-1934

Periodicita:

Měsíčník

V posledním neukončeném ročníku 1934/1935 čtrnáctideník

Vydavatel:

Svaz křesťanského učitelstva československého

Českoslovanská akciová tiskárna (od září 1921, ročníku 3.)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Augustina Rozsypalová (roč. 1-2) 

Josef  Chudáček (roč. 3-7)

Václav Šlajs (roč. 8-15) 

Václav Šlajs a Nina Svobodová (roč. 16, č. 1-7)

redakční rada A. Skoumal, O. F. Babler, E. Frynta st., J. Janouch, F. Springer (roč. 16, č. 8-

20)

Spolupracovníci a přispěvatelé:
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O. F.  Babler,  J.  Bareš,  Alois  Dostál,  Karel  Dostál-Lutinov,  K.  Doubravský (vl.  jm.  K. 

Hroch), Jan F. Hruška, František Kašpar, J. Kazda, J. Řehoř, Jan Seidenglanz, V. Svatohor, 

A. Thein, J. Viranská

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace a fotografie v titulu nebyly obvykle podepsány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Katolický časopis  s převážně moralizujícím obsahem. Titul  tiskl  výchovné povídky bez 

uměleckých ambicí (s tituly jako „Ze života nevidomých dítek“ či „Důvěra v Boha“, jež 

dobová kritika popsala jako „násilné moralisování a zastaralý duch hodných Fridolínů a  

zlých Dětřichů. A v každé skoro povídce děti něco provedou a jsou tělesně potrestány.“66 

V porovnání  s  jinými  konfesijními  časopisy  byl  však  poměrně  moderní.67 Obsahoval 

naučné texty, převážně z fyziky a techniky, návody k ručním pracím pro dívky, rubriky 

jako „Kukátko děda  Vševěda“  se zprávami  různého druhu,  či  „Tribuna filatelistů“.  Na 

obálce tiskl hádanky a také kurz jazyka Esperanto.

Titul byl reprezentativním, nikoliv však drahým katolickým periodikem, dle oznámení 

redakce  měl  čtenáře  i  v cizině.68 Postupně  omezoval  rozsah  věroučných  materiálů  a 

věnoval  se  např.  i  ručním  pracím,  šachům,  či  vlastnímu  „Kašpárkovu  koutku“.  Tiskl 

pohádky, krátké povídky a posléze také příběhy o legonářích či vzniku státu. V posledním 

ročníku se časopis pod vedením A. Skoumala a s novou čtrnáctidenní periodicitou pokusil 

o modernizaci, vycházel na větším formátu s moderní grafickou úpravou i obsahem (např. 

s komiksem na poslední straně), pro nedostatek čtenářů ale zanikl. Časopis vydával přílohu 

Malý zpravodaj Dětského světa (v letech 1930-1934),  která  měla konkurovat  Mladému 

světu  či např.  Mladým snahám jako novinový věstník pro děti a mládež.  Dětský svět byl 

nakonec nahrazen týdeníkem Dětská neděle. 

Použitá a další sekundární literatura:

Lexikon české literatury 4/II, s. 1560

Pírek (Nedatováno), ss. 163-164

Suková (1930), s. 65-66

66Pospíšil, Suk (1924), s. 276.
67Suková (1930), s. 65.
68Suková (1930), s. 65.
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Dětský svět - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Diblík - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Dítě – viz Mládí

284



Dítě Podyjí - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Dítko mariánské - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Divadlo mládeži – viz Zemské divadlo dětem

DÍVČÍ PRÁCE

Podtitul:

Časopis pro výchovu vkusu

Roky vydávání:

1915-1921

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

B. Kočí, Praha

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

L. Havránek

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Alois Bouda, Anna Boudová, A. Hlavatá, Jiří V. Klíma, L. Popelková, M. Suchardová, M. 

Záhořová,
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Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

M. Bečková, Alois Bouda, Anna Boudová, Jiřina Mayerová-Mašková, Marie Potměšilová

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Tematický časopis, zaměřený na pomoc děvčatům s ručními pracemi a vydávaný v Praze 

z popudu Ústředního spolku učitelek ženských ručních prací. Vycházela v něm především 

vyobrazení jednotlivých rukodělných textilních výrobků, vzory k nim a návody. Časopis 

měl  svou  literární  a  praktickou  část,  kterou  redigovaly  A.  Hlavatá  a  M.  Záhořová, 

odbornou část měl na starosti Alois Bouda.

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena
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DÍVČÍ SVĚT

Podtitul:

Roky vydávání:

1943-1944

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Květa Černá

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Věra Horníčková,  Marie  Nesnídalová,  F.  Peiger,  Jiřina Ševčíková.  Texty  časopisu byly 

obvykle podepisovány redakčními zkratkami.

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Fotografie, které doprovázely časopis převážně, byly obvykle agenturní či pocházely z akcí 

Kuratoria, ilustrace nebyly podepsány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Protektorátní časopis Dívčí svět, vydávaný Kuratoriem, vycházel paralelně k titulu Správný 

kluk jako jeho paralelní souputník pro dívky. Na rozdíl od Správného kluka obsahoval titul 

méně válečné propagandy a spíše výzvy k práci pro říši (např. idylická zobrazení příběhů 
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totálně nasazených dívek) a vedle nich naučné články, drobné povídky, návody k výrobě 

ošacení, práce čtenářek (v rubrice „Hezky to napsaly“) a jejich listárnu. 

Řadu  materiálů  v časopisu  zveřejňovaly  vedoucí  jednotlivých  oddílů  a  pracovních 

skupin  Kuratoria.  Časopis  po  vzoru  čtenářských  klubů  organizoval  i  vlastní  Kroužky 

Dívčího  světa.  Zveřejňoval  také  zpravodajství  o  akcích  pro  mládež,  které  Kuratorium 

organizovalo pod hlavičkou „Odkaz Reinharda Heydricha“. Závěrečnou stránku časopisu 

tvořila „Strana nejmladších“ pro malá děvčátka. Poslední číslo  Dívčího světa vyšlo v září 

1944.

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

Domov – viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Domov a svět -  viz  Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)  a Příloha č. 4  

(Zájmové a oborové dětské časopisy)

Dopis  pro  tebe -  viz  Příloha  č.  5  (Dětské  časopisy,  vycházející v češtině  mimo území  

českých zemí)

Dorost - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)
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DROBTY

Podtitul:

Bez podtitulu

Roky vydávání:

1938-1939

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Jindřich Vaněk, Sobotka

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jindřich Vaněk

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Obsah časopisu psal hlavní redaktor sám

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Časopis nebyl ilustrován, úvodní fotografie nebyly podepsány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Útlý (čtyřstránkový) náboženský měsíčník vydával v Sobotce vlastním nákladem Jindřich 

Vaněk.  Časopis  uvádělo  v záhlaví  pokaždé  jiné  náboženské  motto  („Rozkoš  měj  

v Hospodinu,  a  dá  tobě  žádosti  srdce  tvého“,  „Bůh jest  naše  útočiště  i  síla,  v soužení 

pomoc  vždycky  hotová“  apod.)  a  výzvy  „Přečtěte  a  dejte  číst“  a  „Laskavě  vyvěste  a  

doporučte!“. Titul uváděla vždy černobílá reprodukce fotografie či svatého obrázku. Jeho 
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obsah byl strukturován do (během celého ročníku průběžně) číslovaných odstavců s mixem 

výzev, zpráv, úvah, krátkých příběhů a podobenství a závěrečných sdělení redakce. Časopis 

neměl stálé rubriky, jen některé z odstavců (např. „Přílodoléčebný koutek“) pokračovaly 

v několika  číslech  za  sebou.  Hlavním  obsahem  černobílého  časopisu  byla  výchova 

k náboženství a chvála Boha.  Drobty  se navenek nehlásily k žádné konkrétní křesťanské 

denominaci, zaměřením některých článků však byly přeci jen blíže církvi československé 

či dokonce českobratrské než katolické. 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena
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DRUŽINKA

Podtitul:

Věnováno dítkám Panny Marie

Roky vydávání:

1924-1929 

Periodicita:

Čtvrtletník

Vydavatel:

Věstník Mariánských družin československých u sv. Ignáce v Praze

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Kněží tovaryšstva Ježíšova u sv. Ignáce v Praze

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Materiály v časopisu byly podepsány jen iniciálami

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Titul byl kromě ozdobných iniciál ilustrován jen nepodepsanými svatými obrázky. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Pražský katolický časopis, vydávaný redakcí jezuitského věstníku  Ve službách královny, 

ale  šířený samostatně,  vycházel  jen na  12  stranách.  Publikoval  naučení  dětem,  drobné 

mravoučné  příběhy a  exempla  a  notové  zápisy  náboženských písní.  Neměl  pravidelné 

rubriky. Tiskl také reklamu na další katolické tiskoviny. 

Sekundární literatura:

Nenalezena
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Družstevní noviny dětem -  viz  Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro  

dospělé)

Das Erntefeld - viz  Příloha č.  10  (Cizojazyčné  časopisy  na  území  Čech  a  Moravy  –  

přehled nejznámějších titulů)

Fialky - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Flora - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Freundschaft  - viz  Příloha č.  4 (Zájmové a oborové  dětské  časopisy)  a Příloha č.  10 

(Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy – přehled nejznámějších titulů)

Gazetka pioniera - viz  Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy –  

přehled nejznámějších titulů)

Gonio – viz Čigoligo

Háta - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Havlíčkovi studenti - viz Hlasy mládí

Historické rozhledy - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

HLAS MALÉHO PETŘÍKA

(HLAS SVATÉHO PETRA, APOŠTOLÁT DÍTEK) 

Podtitul:

Časopis  dítek,  jež  často,  ba  denně  přijímají  Nejsv.  svátost  oltářní  na  úmysl  rozkvětu 

Království B. Srdcem Ježíše, Syna Mariina, mezi všemi národy, zvláště slovanskými

Od ledna 1930 Časopis pro službu Svaté Apoštolské Stolici a sv. Církvi k obnově dítek 

v Kristu pravdou a milostí, zvláště sv. Přijímáním.
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Od března 1931 Časopis pro službu Svaté Apoštolské Stolici a sv. Církvi k obnově dítek 

v Kristu pravdou a milostí, zvláště sv. Přijímáním a katolickou činností

Od ledna 1933 Časopis pro službu Sv. Apoštolské Stolici  k obnově jednotlivců a rodin 

v Kristu pravdou a milostí, zvláště včasným, dobrým, co možno častým, ano denním sv. 

Přijímáním a katolickou činností69

Roky vydávání:

1925-1935

1936-1941 jako Hlas svatého Petra

Periodicita:

Čtrnáctideník, často vycházel nepravidelně, ve dvojčíslech atd. 

Vydavatel:

František Strnad, nejprve v Boskovicích, od roku 1936 v Brně

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Strnad

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Karel Doubravský, Alfred Fuchs, Sláva Fuchsová, K. Jeřábek, Alfréd Macek, Josef Ocetek, 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Většinu  obrazového  doprovodu  tvořily  obrázky  svatých  a  fotografie  dětí  jdoucích 

k prvnímu přijímání. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Katolický moravský časopis byl určen menším dětem. Byl orgánem „Dětského apoštolátu 

Krista  Krále“  a  jeho obsah  vycházel  především z jeho  konfesijní  orientace.  Vycházely 

v něm  básně  s tituly  jako  „Kristova  matičko!  Panno  Maria!  Královno  Andělů!“  či 

„Neposkvrněná!“,  materiály  jako  „Dětský  misálek“  či  „Jak  mne  Božský  Spasitel  svou 

láskou přitáhl k sobě“, výklady papežských bul a dekretů, kázání a promluvy církevních 

představitelů  a životy  svatých.  Časopis  rovněž  tiskl  překlady  věroučných  textů  např. 

69Podtitul měl v průběhu vycházení ještě několik drobně pozměněných variant. Stálo v něm příležitostně  též 
„Časopis „Dětského Apoštolátu Krista Krále““, či „Úřední list „Dětského apoštolátu Krista Krále““.
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z francouzštiny  či  ruštiny.  Titul  vycházel  na  velkém novinovém formátu  a  byl  bohatě 

ilustrován  svatými  obrázky,  podobiznami  světců  a  obrázky  dětí  jdoucích  ke  svatému 

přijímání. Publikoval jejich dopisy, dopisy rodičů a také přímluvy a modlitby ke svatým, 

k Panně Marii  či  ke  Kristu.  Velkou část  obsahu tvořily  životopisy papežů,  kardinálů a 

biskupů a  zprávy z různých katolických setkání  a  světových eucharistických kongresů. 

Světce  (a  zvláště  světice)  titul  často  oslovoval  zdrobnělinami  (sv.  Terezička,  sv. 

Bernardička...)

Mezi lety 1930-1941 vydával titul jako přílohu jiný časopis – Apoštolát dítek s podtitulem 

„Časopis pro obnovu dítek v Kristu pravdou a milostí, zvl. sv. Přijímáním, biřmováním a 

katolickou činností“.  Apoštolát  dítek  vycházel na menším formátu a horším papíře,  byl 

rovněž černobílý a bez ilustrací. Vycházela v něm dětská katolická beletrie, religiózní verše 

a články věnované škole a jednotlivým ctnostem. Hodně prostoru věnoval vysvětlování 

základních  prvků katolické  věrouky („Kdo je  Ježíšek?  A co je  Ježíšek?“;  „Co dělá  P.  

Maria?“ atp.)  Věnoval  se výchově mládeže  k pochopení  katolických rituálů a  způsobu 

života.  Jeho  četba  mohla  být  pro  děti  náročná,  občas  nesrozumitelná  bez  dospělého 

prostředníka.70

Časopis publikoval také drobné texty a dopisy malých čtenářů a mravoučné příběhy o 

dětech „Sedmiletý chlapec Petřík d´Airelle denně přijímal Tělo Páně a dobrovolně umřel  

za to: aby se tatínek obrátil z nevěry“.71 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

Hlas půdy Q 306 – viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Hlas svatého Petra – viz Hlas malého Petříka

Hlasatel - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

70Hrdlička (1940), ss. 79.
71Apoštolát dítek, č. 1, roč. 1., s. 7.
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Hlasatel  československé  mládeže  v  Záhřebu -  viz  Příloha  č.  5  (Dětské  časopisy,  

vycházející v češtině mimo území českých zemí)
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Hlasatel  Táborů  slovanských  skautů  - viz  Příloha  č.  9  (Marginální,  příležitostné  a  

reklamní časopisy)

HLASY MLÁDÍ

(HAVLÍČKOVI STUDENTI)

Podtitul:

Obrázkové noviny pro mládež

Obrázkové  noviny  pro  výchovu  čs.  mládeže  v  duchu  svobodomyslném  (Havlíčkovi 

studenti)

Roky vydávání:

1933-1937

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Redakční kruh žáků rousínovských měšťanských škol (roč. 1)

Žáci rousínovských měšťanských škol v zemi Moravskoslezské (roč. 2)

Redakční kruh žáků rousínovských měšťanských škol v zemi Moravskoslezské (roč. 3)

Redakční kruh v Rousínově (roč. 4 – Havlíčkovi studenti)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Václav Travěnec

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Rostislav  Boleloucký,  Ladislav  Furman,  Alois  Koch,  Alois  Machovec,  Jaroslav  Malík, 

František Menhart, Květuš Plecer, Vítězslava Šoupalová

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Obrazový doprovod obvykle nebyl podepsán.
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Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Velkoformátový  černobílý  novinový  časopis,  prosazující  ideje  Volné  myšlenky,  byl 

spolkovým  periodikem  vychovávajícím  její  mládež.  Byl  určen  starším  dětem 

(„pokročilejším žákům“) a vyzýval své čtenáře ke kritickému myšlení v duchu Havlíčkově, 

k četbě vybraných knih a časopisů („Učte se pilně rusky! Čtěte měsíčník Bezbožník!“)72 a k 

účasti  na  ateistických  akcích  a  kurzech.  Tiskl  medailony  známých  volných  myslitelů, 

obhajobu Volné myšlenky před námitkami především z katolických kruhů a antiklerikální a 

ateistickou beletrii.73 

Časopis  byl  státotvorný,  plně  se  hlásil  k  idejím  1.  republiky,  podporoval  její 

představitele  a publikoval  také texty ve slovenštině.  Tiskl  i  rubriku „Zprávy z ČSR“ a 

propagoval  republikové  ozbrojené  síly  v  rubrice  „Vojáci  -  malované  děti“.  Měl  i  část 

věnovanou dívčím ručním pracím, rubriku o sportu a tělovýchově a komiks. Organizoval 

čtenářské soutěže a publikoval reklamy a placenou inzerci. Většina materálů v časopisu 

byla nesignovaných. 

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 168-169

Hlídka skautů a skautek DTJ - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Hnízdo sokolí - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Holahej - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Hudební besídka - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Hudební květy - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

72Havlíčkovi studenti, roč. 4, č. 6 (1937), s. 41.
73 Jako báseň „Příroda-neznabožka“ v č. 7, roč. 4 (1937), s. 47.
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Hudební listy pro mládež - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Hudební noviny mládeže - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)
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Hvězda – viz oddíl 0.3.2.1 - Intencionálnost (dětská četba původně určená dospělým)

Hvězdička - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Chaloupka - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Chceme žít - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Illustrierte Zeitschrift für die deutsche Jugend - viz Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy  

na území Čech a Moravy – přehled nejznámějších titulů)

Ilustrované sešity  – viz oddíl  0.3.1.4 - Periodicita (kalendáře, almanachy, neperiodické  

časopisy)

Informační oběžník SČSsN - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo 

území českých zemí)

Informační oběžník ÚV Čs. mládeže nár. soc. v exilu - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy,  

vycházející v češtině mimo území českých zemí)

Inu - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

JALDUT

Podtitul:

Časopis židovské mládeže

Roky vydávání:

1931-1939

Periodicita:

Měsíčník
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Vydavatel:

Kruh přátel židovské mládeže

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Karel Stein, později František Kraus

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Šalom Alejchem, Viktor Fischl, Míša Kaleko, Jiccchak Leib Perec, Heřman Samler, většina  

materiálů nebyla podepsaných.

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace v časopisu nebyly podepsány.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

První číslo pražského měsíčníku Jaldut (hebrejsky „mládež“) vyšlo 12. září 1931. Časopis 

uváděl u ročníku rovněž datum židovského kalendáře (např. první číslo vyšlo 1. tišri 5692), 

vycházel v češtině, ale jeho účelem bylo vychovávat děti v židovské náboženské i kulturní 

tradici.74 Časopis  měl  svůj  „Hebrejský  koutek“  pro  výuku  hebrejštiny,  a  také  „Veselý 

koutek“, „Hádankářský koutek“ či „Okénko“ se čtenářskými listy. Tiskl i rubriky „Z naší 

dílny“75 Ve  svém  programu  měl  i  organizovat  dopisování  dětí  z Čech  do  Palestiny,  o 

Palestině  však  především  tiskl  popularizační  články,  stejně  jako  např.  o  židovských 

zvycích.  Zveřejňoval  židovskou  poezii,  životopisy  slavných  Židů  historie,  povídky 

s rabínskou moudrostí, divadelní hry pro děti s židovskou tematikou atd. 

Časopis byl loajální k republice, tiskl smuteční verše k výročí smrti T. G. Masaryka, 

podobně jako nekrolog po smrti Karla Čapka. Zprávy ze zahraničí se objevovaly v rubrice 

„Ze světa“, časopis publikoval i rubriku „Čím bych chtěl být“, kde seznamoval čtenáře 

s povoláními,  dosud  pro  Židy  netypickými.  Ve  svém  osmém  ročníku  zorganizoval 

„Kulturní  olympiádu“,  poznávací  soutěž  o  židovské  kultuře  a  historii.  Celkově  šlo  o 

moderně vedené dětské periodikum s pestrým a kvalitním obsahem.

Časopis byl ilustrován černobílými kresbami a fotografiemi bez udání autorů. Poslední 

číslo vyšlo v červnu 1939.

74Názvy článků prvního vydaného čísla znějí: „Tišri, měsíc tří svátků“; „O Davidovi; židovský zázrak nad  
Ženevským jezerem“; „Proč máme půst Gedalja?“; „Kterak Modche a Rézi předčasně slavili Rošhašono“; 
„Pověst o narození Abrahamově“, „Dva obrázky z Palestiny“ atd. 
75Např. s návrhy na výrobu rituálního obrázku zvaného Mizrach, pokrývky na barches, ale např i modelu 
kluzáku. 
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Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena
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JARO

(NAŠIM DĚTEM)

Podtitul:

Pokrokový časopis pro děti

Pokrokový časopis pro mládež
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Roky vydávání:

1907-1914

1919-1921 – nejprve jako  Našim dětem (1919), zanedlouho však opět jako  Jaro (1919-

1921).

Periodicita:

Měsíčník. 

Od třetího ročníku vycházelo každých 20. dní (18 čísel ročně)

Po 1. světové válce čtrnáctideník, 20x ročně od září do června

Vydavatel:

Tiskový výbor českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické (1907-1912), později 

se nakladatelství přejmenovalo na:

Ústřední dělnické knihkupectví, nakladatelství a antikvariát (A. Svěcený) v Praze (1912-

1921)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Frank Mužík (pod pseudonymem M. Zachar)  a Antonín Macek (1907-1910) 

Pavel Skřivan76 (1910-1921), opět M. Zachar a Karel Cífka

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. Batík,  Bedřich M. Beneš,  Vojtěch Beneš,  Julius Bous,  J.  Brožová-Malá,  J.  Bystřina, 

František Cajthaml, I. Frank, R. Hašek, J. Herben, František Homolka, Josef Houžvic, A. 

Jíl, P. Jiskra, J. Koukol, Josef Kožíšek, Jan Léska, Antonín Macek, J. S. Machsa, Marie 

Majerová, K. Mašek,  Nauman, Otakar Pospíšil, Václav Říha (vl. jm. Václav Tille), Hanuš 

Sedláček-Promyk, Karel Sellner, K. Scheinpflug, Pavel Skřivan, Kamila Sojková, K. Starý, 

Pavel Sula, Eduard Štorch, Joža Toucová-Mettlerová, J. Uher, J. Vok, Anna Ziegloserová

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, Vojta Beneš, J. T. Blažek, B. Dvořák, Ferdinand Engelmüller, Jaroslav Filip, 

K. Hakl, A. Hudeček, A.Chittussi,  Miloš Jiránek, A. Kalvoda, Adolf Kašpar,  F. Kaván, 

František Kobliha, František Kupka, Q. Lang, Richard Lauda, S.  Lolek,  F.  P.  Malý, V. 

76Vlastním jménem J. John.
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Malý,   Josef  Mánes,  Julius  Mařák,  Alfons  Mucha,  A.  Nauman,  J.  Panuška,  Vojtěch 

Preissig, Ilja Repin, Otto Rybák, Giovanni Segantini, H. Schweiger, Antonín Slavíček, J. 

Smolák,  Jan Špilar,  Max Švabinský, Slavoboj Tusar,  Joža Úprka,  O. Vaňáč,   František 

Vyskočil, František Ženíšek,

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis  se  jako  první  dětské  periodikum výslovně  zaměřoval  na  sociální  třídu  -  děti 

dělníků.  Byl  kvalitně  redigován  a  přes  pochopitelnou nechuť c.  k.  úřadů  (např.  zákaz 

zařazovat  Jaro do  školních  knihoven)  si  vysloužil  uznání  i  dobových  autorit  a  znalců 

literatury pro děti.77

V prvním období  časopis  vycházel  od  září  1907  do  června  1914,  kdy  byl  úředně 

zastaven. Po válce se redaktor Pavel Skřivan pokusil o jeho obnovu, byl však nakonec 

neúspěšný a titul roku 1921 skončil. 

Časopis byl převážně beletristický, jen malá část obsahu byla věnována naučným (a 

také  beletrizovaným)  textům,  tištěným  obvykle  na  pokračování.  Časopis  tiskl  prózu  i 

poezii, klasickou i soudobou, domácí i překladovou (např. Tolstého). Solidní byla i jeho 

výtvarná úroveň, časopis tiskl i cykly fotografií či černobílých reprodukcí uměleckých děl, 

či  např.  obrázků krojů  z různách krajů českých zemí.  Spolupracovaly  s ním významné 

osobnosti  domácí  výtvarné  scény.  Po  první  světové  válce  se  hodnota  výtvarného 

doprovodu v titulu poněkud propadla.78

V poezii se časopis orientoval na domácí i zahraniční klasiku, své verše pro děti tu 

publikoval  i  redaktor  Antonín  Macek,  doprovodné  verše  k obrázkům  Pavel  Skřivan. 

V próze  titul  tiskl  původní  domácí  texty  (své  první  příběhy  z české  prehistorie  v Jaru 

uveřejňoval Eduard Štorch), klasický odkaz domácí literatury (zejména poezie 2. poloviny 

19. století, Jana Nerudu, Svatopluka Čecha atd.) a překlady děl náročné dětské literatury, 

např.  Hanse  Christiana  Andersena,  Giovanni  Boccaccia,  Antona  Pavloviče  Čechova, 

Bolesława Pruse, Augusta  Strindberga, J. S. Turgeněva aj. Časopis věnoval pozornost i 

sociálním  otázkám.  Tiskl  i  naučné  články,  např.  zeměpisné,  i  když  v menší  míře. 

Publikoval  také  nevelkou  zábavnou  část,  hádanky  a  drobné  veselé  historky.  Mezi 

pravidelné rubriky patřila „Dílna“ s návody k výrobě různých předmětů, mezi nepravidelné 

pak „Noviny a časové zprávy“ se zajímavostmi z domova i ze světa a „Abstinenční hnutí“, 

propagující – abstinenční hnutí.79 

77Viz např. Pospíšil, Suk (1924), s. 264.
78Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 427.
79Tománková (2008), ss. 15-16.

308



Vnitřek  časopisu  neobsahoval  reklamu,  a  nebyl  vyplněn  ani  žádnými  klasickými 

zábavnými  rubrikami,  jako  byly  anekdoty  hádanky  apod.  Po  první  světové  válce  byl 

časopis obnoven nejprve pod názvem Našim dětem, později znovu jako Jaro, nepodařilo se 

mu  však  navázat  na  předválečnou  tradici  a  po  dvou  ročnících  bylo  jeho  vydávání 

zastaveno.  

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), s. 25

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 1525-1527

Lexikon české literatury 2/I (1993), s. 469

Pírek (Nedatováno), ss. 170-172

Pospíšil, Suk (1924), s. 264

Tománková (2008), ss. 15-16
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JARO 

Podtitul:

Noviny sokolské mládeže

Roky vydávání:

1946-1948

Periodicita:
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Měsíčník

Vydavatel:

Československá obec sokolská, Praha

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Hrbek a J. Pazdera

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. Hrůša, Jaroslav Nauman, Oldřich Nouza, Jiří Pangrác, Ota Pokladník, Štěpán Polášek-

Topol, Růžena Pospíšilová, Jaroslav Rendl, Viktor Sholz, František Utler, Miloš Veselý, 

Frank Wenig

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikuláš Aleš, František Burant, Jiřina Drahozalová, Zdeněk Filip, Josef Hladík, Radvan 

Horný, Olga Lachmannová,  Zdena Landová,  Josef Mánes,  O. Novotný,  K. Pekárek,  J. 

Řehák, Věra Syrovátková, J. Vodrážka

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Sokolský časopis,  vycházející  po 2.  světové  válce.  V obsahu měsíčníku „se pravidelně 

objevovaly básně, povídky úvodníky a příležitostné články, zajímavosti ze světa, přírody,  

tělovýchovy a sportu, o literatuře, a také práce čtenářů.“80

Základem obsahu časopisu byla beletrie a sokolské materiály v rubrikách jako „Tělesná 

výchova a sport“, „Naše vzory“či „U nás doma“. Sokolské zaměření titulu se projevovalo i 

v  informacích  o  přípravách  na  blížící  se  sokolské  slety  a  v  návodech  ke  hrám  pro 

„Besídky“-  domácí  schůzky sokolských družin,  inspirované  foglarovskými kluby.  Titul 

měl nicméně např. i rubriku filatelistickou, či rubriku doporučující dětem kvalitní četbu. 

Na poslední stránce časopisu vycházely rébusy a hádanky.  

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 453

Jaro mládí - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

80Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 453.
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JARÝ VĚK

Podtitul:

Obrázkový časopis pro mládež

Roky vydávání:

1883-1888 

Periodicita:

Měsíčník (1. a 2. ročník, 1883-1884)

Čtrnáctideník (1885-1888)
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Vydavatel:

František Šimáček, (1883-1885)

F. Topič a F. Šimáček (1885-1886)

F. Hudeček, F. Šimáček (1886-1888)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Josef Sokol81

Spolupracovníci a přispěvatelé:

F. J.  Andrlík,  O. Auředníček,  Bohumil Bauše,  František Bayer,  Josef  Braun,  Svatopluk 

Čech,  B.  Čermák,  Kliment  Čermák,  J.  Dolenský,  František  Doucha,  Irma  Geisslová, 

Ludmila Grossmanová-Brodská, Adolf Heyduk, Ferdinand Holinka-Čáslavský, Jan Karel 

Hraše, František Chalupa, Růžena Jesenská, Alois Jirásek,  Josef Klika, Josef Kořenský, 

Josef Košín z Radostova, Josef Kožíšek, Eliška Krásnohorská, Martin Kukučín, František 

Kvapil, P. Maternová, Tereza Mellanová, J. Milota, E. Miřiovský, F. J. Musil, A. E. Mužík, 

Teréza Nováková, B. Patera, V. Petrů, Sofie Podlipská, Václav Prokop, Karel Václav Rais, 

Vilma  Sokolová,  Josef  Soukal,  Ludvík  Strahl,  Karolína  Světlá,  Alois  Škampa,  Pavla 

Škampová,  K.  Šteinich,  Ladislav  Tesař,  Václav  Beneš  Třebízský,  Karel  Vilém  Tuček, 

Matouš Václavek, J. Vlk, K. Vojnar,  Karel Vrána, Jaroslav Vrchlický aj.

Ilustrátoři:

Mikoláš Aleš, J. Čermák, Antonín Chitussi, Felix Jenewein, V. Král z Dobré Vody, Adolf a 

Karel Liebscherové, Josef Mánes, Julius Mařák, Jakub Schikaneder, J. Schulz, E. Richter, 

E. Zillich, František Ženíšek, 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Ve své době nejkvalitnější a nejvýpravnější dětské periodikum,82 určené především dětem 

staršího  školního  věku  (s přílohou  pro  děti  mladší,  nazvanou  Lístky  a  poupata)  vyšlo 

poprvé 15. ledna 1883. Bohatě ilustrovaný, velkoformátový, luxusně působící beletristický 

časopis se věnoval slovanské vzájemnosti, stykům mezi slovanskými národy. Jeho obsah i 

obrazový doprovod procházely velmi pečlivým výběrem. Vzhledem k finanční náročnosti 

svého vydávání se však přes svou vysokou úroveň neudržel a po šesti letech zanikl kvůli 

nedostatku odběratelů. 

81Viz např. Lexikon české literatury 4/I, ss. 250-252.
82Věra Brožová ho přirovnává např. k ilustrované Zlaté Praze. Brožová (2005), s. 70.
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První číslo Jarého věku z 15. ledna 1883 uvedla báseň Jaroslava Vrchlického „Přejme 

dítkám“.  Časopis  vycházel  černobíle  na  křídovém  papíře.  Hlavní  část  obsahu  tvořila 

beletrie,  časopis  však  měl  i  část  naučnou  (dějiny,  zeměpis,  přírodověda)  a  zábavnou 

(hádanky, rébusy, matematické úkoly).  Redaktor  Josef Sokol  Jarému věku vtiskl  ducha 

slovanské  vzájemnosti  a  získal  pro  něj  spolupracovníky  mezi  nejvýznamnějšími 

soudobými beletristy a výtvarnými umělci.  Václav Beneš Třebízský sem například psal 

texty o dějinách českých zemí, které ještě po čtrnácti letech oceňuje J. Dolenský ve svém 

Průvodci četby mládeže.83 Propagaci domácích dějin a domácí mytologie v zájmu výchovy 

k  vlastenectví  věnoval  čaopis  od  počátku  mimořádnou  pozornost.  Vzhledem  ke  své 

slovanské orientaci  časopis od roku 1884 učil čtenáře základům polštiny, od roku 1885 

otiskoval  „Slovanskou  čítanku“,  která  orientovala  čtenáře  v jednotlivých  slovanských 

jazycích,  postupně vznikla  i  rubrika  „Pojmosloví  v jazyce  českém,  ruském,  polském a 

chorvatském“.  Časopis  tiskl  překlady  z ostatních  slovanských  literatur  i  národopisné 

články  o  slovanských  národech,  ale  rovněž  o  zemích  exotických.84 V Jarém  věku 

publikoval  své  první  verše  jeden  z klasiků  české  literatury  pro  děti  Josef  Kožíšek.85 

Časopis měl vlastní přílohu pro mladší děti s názvem „Lístky a poupata“, která nejprve 

vycházela na posledním listu časopisu, později se rozšířila na několik stran. Jako celý titul 

si  držela  vysokou  úroveň  a  stala  se  předzvěstí  samostatných  časopisů  určených 

nejmladšímu publiku, předčtenářům a začínajícím čtenářům. Obsahovala drobnou poezii a 

krátké  prózy,  přizpůsobené  věku  mladších  dětí.  „Lístkům  a  poupatům“ obvykle 

předcházela rubrika „Počtářské a kreslířské zábavky“. Časopis byl výjimečný především 

svou  exkluzívní  výtvarnou  úrovní  s unikátními  původními  ilustracemi.  Dobově  byl 

hodnocen jako nejkvalitnější vycházející dětské periodikum.86

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), ss. 17-18

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 1538-1539

Lexikon české literatury 2/I (1993), s. 473-474

Marek (1919)

Pírek (Nedatováno), ss. 173-174

83Dolenský (1897), s. XVIII.
84Tak už v prvním ročníku vedle studie o srbském rolnictvu najdeme obrázky z Tuniska či např. dvojdílný 
seriál o zvycích Japonců. 
85Stejskal (1962), s. 33, Pospíšil-Suk (1924), s. 58.
86Dolenský (1890).
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Jeřáby - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

La jeunesse tchécoslovaque – viz oddíl 0.3.3.1.2 - Časopisy v dalších jazycích na území  

Čech a Moravy
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JEŽEK

Podtitul:

Veselý týdeník mladých

Roky vydávání:

1969-1970 (ověřit to druhé datum)

Periodicita:

Týdeník

Vydavatel:

Albatros

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Oldřich Syrovátka
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Spolupracovníci a přispěvatelé:

Eva  Bergmannová, Václav Deyl,  Blanka Jirásková,  Vladimír  Kubelka,  Richard  Kubeš, 

Stanislav Rudolf, Petr Stejskal, Zdeněk Svěrák, Petr Trojan, Ivan Vyskočil

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

M. Barták,  D. Foll, Miloš Noll, F. Skála, Josef Žemlička,

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Humoristický časopis pro mládež vyšel poprvé na apríla, 1. dubna 1969. Titul se zjevně 

inspiroval časopisem  Dikobraz, obsahujícím humor pro dospělé. Tiskl převážně kreslené 

anekdoty, kratší žertovné povídky, úryvky z humoristických knih (např. Jaroslava Žáka), 

listárnu redakce s názvem „Bratrstvo veselých ježků“, krátký „rozhovor“ se spisovatelem 

s odpovědí  z jeho  díla  nazvaný  „Ježek  se  ptá“,  a  také  „Antikvariát  humoru“  s vtipy 

vybranými ze starších periodik. Po dvou ročnících, v létě roku 1970 Ježek zanikl. 

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), s. 175
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Jihočeské dítě - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Jiskérky - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

JISKRY

Podtitul:

Časopis nejmladších čtenářů

Roky vydávání:

1949/1950

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:
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Státní nakladatelství a Výzkumný ústav pedagogický v Brně

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Antonín Gála

Spolupracovníci a přispěvatelé:

B.  Bříza,  Marta  Holíková,  Karel  Hroch,  Václav  Jíra,  L.  Mašínová,  Ladislav  Pokorný, 

Miloš Veselý, Zdeňka Vořechová 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Josef  Čapek,  J.  Dvořáček,  František  Kocourek,  Josef  Lada,  Divica  Landrová,  Jaroslav 

Lukeš, M. Netík, O Zemina

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Brněnský titul vznikl sloučením časopisů  Brouček  a Sedmihlásek.  Byl určen pro 2. a 3. 

ročník základních škol. Jednoduše, ale bohatě ilustrovaný časopis drobného formátu tiskl 

dětskou  beletrii  a  poezii,  pohádky,  rubriku  „Pro  chytré  hlavy“  a  na  poslední  stránce 

jednoduchý kreslený příběh. Jeho obsah byl  výrazně  ideologický, objevovala  se  v něm 

v překladech i řada sovětských autorů, na obálce dvočísla 8/9 z 1. ročníku rozdává dárky 

Děda  Mráz.  Jiskry  měly  sjednotit  tradice  dosud  vycházejících  dětských  periodik  pro 

věkovou skupinu mladších dětí, ale vycházely jen jeden ročník. 

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 434

Jiskry viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Jiskry z ohně - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Jiskřičky - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)
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JITRO

Podtitul:

Časopis věnovaný dětem československé republiky. S přílohou „Našim poupatům“

Roky vydávání:

1919-1921

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

B. Mates, Mladá Boleslav

Josef Hála, Nymburk (od 1. 9. 1920)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Hanuš Sedláček-Promyk (1919-1920)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Václav Deyl, František Flos, F. Pátek, J. Přibyl, Gustav Habermann, J. Hošek Přibyslavský, 

Antonín Jenne, V. Kovan, František Serafinský Procházka, Pavel Skřivan, Josef Zdeněk 

Stehlík, František Stoh, J. F. Urban 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, Josef Mánes, R. Mates
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Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Jitro  se  jako  pedagogický  čtrnáctideník  inspirovalo  tradičnější  koncepcí  literárních 

časopisů. Snažilo se zaujmout čtenáře např. zábavnými přílohami, hádankami, drobnými 

verši a přílohou pro začínající čtenáře s názvem „Našim poupatům“, která tiskla básně a 

další  texty výrazným a tučným písmem a dala se koupit rovněž samostatně. Především 

však tisklo moralizující beletrii. Titul byl loajální k novému státnímu zřízení po roce 1918, 

publikoval materiály jako „Náš president“ ap.

Časopis  byl  tištěn  (podobně  jako  pozdější  Sedláčkův  titul  Dětský  svět,  který  na  Jitro 

částečně navazoval) černobíle, na malém formátu a nekvalitním papíře, nebyl nejprve ani 

ilustrován. Ve třetím ročníku časopis prošel změnou grafické úpravy, začal vycházet na 

lepším papíře a s obrázky. To však vedlo k jeho zdražení a vzhledem k nedostatku čtenářů 

po skončení 3. ročníku k zastavení. Časopis vydával též vlastní přílohovou knižnici pro 

mladší děti s názvem Praménky (navázala na přílohu „Našim poupatům“). 

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 427

Pospíšil, Suk (1924), s. 265

Jitro - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Junáci vpřed! – viz Vpřed

Junácká stráž -  viz  Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež) a Příloha č. 4  

(Zájmové a oborové dětské časopisy)

Junácké listy - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Junácký štít - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)
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JUNÁK

(SKAUT JUNÁK, JUNÁK - SKAUT ČESKOSLOVENSKÝ, SKAUT – JUNÁK)

Vývoj řazení ročníků názvu a podtitulu:87

Junák

1. ročník (1915)

2. ročník (1916) 

3. ročník (1917) 

4. ročník (1918) 

5. ročník (1919) 

Junák skaut československý

6. ročník (1920) 

Skaut junák

7. ročník (1921)

8. ročník (1921–22) 

9. ročník (1922–23)

10. ročník (1923–24)

11. ročník (1924–25)

12. ročník (1925–26)

13. ročník (1926–27)

14. ročník (1927–28)

15. ročník (1928–29)

16. ročník (1929–30)

17. ročník (1930–31)

87 Všechny  informace  z tohoto  přehledu  pocházejí  z internetových  stránek  Http://skautska-
literatura.skauting.cz/literatura/detail_casopisu.php?id=12 (návštěva provedena 26. 7. 2009) a byly vícečetně 
potvrzeny z dalších zdrojů. 
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18. ročník (1931–32)

19. ročník (1932–33)

20. ročník (1933–34)

21. ročník (1934–35)

22. ročník (1935–36)

23. ročník (1936–37)

24. ročník (1937–38)

Skaut junák a Junák

25. ročník (1938–39)

Junák

26. ročník (1939–40)

27. ročník (1940)

28. ročník (1945–46)

29. ročník (1946–47)

30. ročník (1947–48

Skaut junák

31. ročník (1968–69)

Skaut junák a Junák

32. ročník (1969–70)

Titul a podtitul

1. ročník: Junák, časopis pro dospívající mládež. Orgán spolku Junák-český skaut.

5.  ročník:  Junák,  časopis  pro  dospívající  mládež.  List  Junáků-skautů  Republiky 

Československé

6.  ročník:  Junák  skaut  československý,  list  Svazu  Junáků  Skautů  Republiky 

Československé

7. ročník: Skaut Junák, list Svazu Junáků Skautů Republiky Československé

9. ročník:  Skaut  Junák,  list  Svazu Junáků Skautů Republiky Československé (a  v něm 

sdružených org. B. P. skautů a Psohlavců)

10. ročník (od čísla 5): Skaut Junák, list Svazu Junáků Skautů Republiky Československé

20. ročník: Skaut Junák, list Svazu Junáků Skautů a Skautek Republiky Československé

25. ročník (od čísla 5): Junák

28. ročník: Junák, týdeník junácké mládeže
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31. ročník: Skaut Junák

32. ročník (od čísla 21): Junák

Roky vydávání:

1915-1940 

1945-1948 (v roce 1948 sloučen s časopisem Vpřed pod názvem Junáci vpřed!)

1968-1970 

Periodicita:

1915-1940 měsíčník

1945-1948 týdeník

1968-1970 čtrnáctideník

Vydavatel:

1915-1920 nakladatelství Emil Šolc v Karlíně

1920 nakladatelství Šolc a Šimáček 

Svaz skautů republiky československé

1945-1948 – Junák, ústředí skautské výchovy v Melantrichu

Mladá fronta pro Ústředí skautské výchovy (1968-1970)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Antonín Benjamín Svojsík (1.-23. ročník)

Jaroslav Novák (1937-1940)

Jaroslav Foglar (krátce bezprostředně po 2. světové válce od října 1945 do března roku 

1946)

Jaroslav Novák (25.-30. ročník – 1946-1948)

Svatopluk Hauser (30. ročník)

Jan Šimáně (31-32. ročník)

Michal Novotný (32. ročník)

Milan Skoch (32. ročník – závěr)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. K. Baby, Jarmil M. Burghauser, Jan Černý, Irena Dvořáková, Jan Filip, Jaroslav Foglar, 

Bronislava  Herbenová,  Jaromír Hořejš,  Eva Hromádková,  E.  Chalupný, Václav  Kubec, 
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František Kučera, Helena Kučerová, Jiří Lapáček-Jasan, Miloň Lom, Jiří Mareš, Hedvika 

Matějovská,  Jaroslav  Mottl,  Neander,  Jaroslav  Novák,  Václav  Nosek-Windy,  Jaroslav 

Pecháček, J. S. Procházka, L. V. Relim, E. J. Roubal, Zdeněk K. Slabý, Ludvík Souček, 

Josef Starec, Josef Šimánek, Eduard Škoda, Václav Šolc, Karel Toman, Jan Včelák, H. 

Vojáčková,  Hana  Vondřichová,  Mirko  Vosátka,  K.  M.  Walló,  K.  Weigner,  Karel  J. 

Zákoucký,  Miloš Zapletal, Josef Zikán, Marie Žlábková

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Zdeněk Burian, Marko Čermák, J. Černý-Klatovský, Jan Fischer,  J.  Goth, V. Havlíček, 

Karel Chovanec, Miroslav Khol, Z. Landová, Miloň Lom, O. Marcin, B. Musil, Neprakta, 

Petr Nový, Jaroslav Pecháček, Radomír Pleiner, A. Povondrová, V. Řízek, Milan Skoch, K. 

Svolinský, Jiří Tesař, Karel Toman, Ervín Urban, Pavel Vječner

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis,  u  jehož  zrodu  stál  zakladatel  českého  skautingu  Antonín  Benjamín  Svojsík, 

sloužil jako věstník největší domácí skautské organizace, jeho záběr i publikum však byly 

často širší. Věnoval se tábornickým dovednostem, životu v přírodě a pěstování dětského 

přátelství  ve  skautských  oddílech.  Důležitou  součástí  obsahu  byly  rubriky  o  skautské 

historii. 

Titul  byl  založen  za  1.  světové  války  a  během  ní  vycházel  s nepravidelnostmi. 

Publikoval  také  častá  oznámení  o úmrtí  svých připsěvatelů  či  junáckých  činovníků na 

frontě. 

Časopis  přinášel  zprávy  z ústředí  organizace  i  z regionů,  připomenutí  důležitých 

jubileí a výročí úmrtí, návody pro život v přírodě a turistické dovednosti. Objevovaly se 

v něm komiksy, romány na pokračování (v roce 1938 např. Foglarův Tábor smůly, v roce 

1946 jeho Devadesátka pokračuje), žertovná vypravování, výjimečně i poezie. Oblíbeným 

názvem  rubriky  v časopisu  byla  „hlídka“  (např.  sportovní  či  vzdělávací).  Pro  mladší 

skauty, Vlčata, měl časopis vlastní oddíl. Junák vydával i knihovničku skautských románů. 

Jako  příloha  25.  ročníku  (1938-1939)  vycházely  samostatně  stránkované  „Skautské 

noviny“.

Po skončení 2. světové války začal časopis vycházet na podzim roku 1945. Nabídku 

stát  se  jeho šéfredaktorem dostal  Jaroslav Foglar.  Přijal  a  začal  časopis  koncipovat  po 

vzoru  předválečného  Mladého  hlasatele.  Po  několika  měsících  sporu  s junáckými 

činovníky, především s Jaroslavem Novákem, přešel v roce 1946 za Karlem Burešem do 
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časopisu Vpřed.88 Časopis převzal Jaroslav Novák a jeho „hlasatelskou“ podobu víceméně 

neměnil,  postupně  jen  eliminoval  čtenářské  kluby,  z nichž  většina  stejně  přešla  za 

Foglarem  ke  Vpředu.  Časopis  byl  vzhledem k zachování  svého  charakteru  po  Vpředu 

druhým největším dětským časopisem v letech  1945-1948 s nákladem kolem 120 000-

150 000 výtisků. Podobně jako Vpřed se také nevyhnul kritice dobové odborné veřejnosti. 

Chválu  sklízely  jen  výchovné  rubriky  jako  „S chutí  do  toho“ (rubrika  propagující 

Dvouletku),  ostatní  obsah časopisu  byl  shledáván nevkusným a  nevhodným: „Po jisté  

krisi, kterou způsobil osobní rozkol v redakci, zdá se, že v základě chce se i nyní Junák  

ubírat po cestách, předznamenaných kdysi Mladým hlasatelem, a je proto i nadále blízký  

ve svých kladech i záporech dnešnímu Vpředu. Nedosahuje snad v plné míře jeho pestrosti,  

vyrovná se mu však a mnohdy jej i předčí v jeho nevkusnostech.“89

Po roce 1948 byla skautská organizace postupně (na přelomu 40. a 50. let se dokonce 

používal název Pionýrské oddíly Junáka) včleněna do organizace pionýrské a časopis se 

postupně transformoval do periodik pionýrských (podrobněji viz heslo časopisu Vpřed).

V roce  1968-1970  byl  časopis  stejně  jako  junácká  organizace  jako  taková  krátce 

obnoven. Jeho nulté číslo na velkém formátu vyšlo pod názvem Skaut Junák, úvodní slovo 

v něm měl předseda redakční rady Jaroslav Foglar, který jím výslovně navázal na své tituly 

Mladý hlasatel a  Vpřed. Šéfredaktorem časopisu se stal Jan Šimáně. Necelé dva roky po 

vpádu vojsk Varšavské smlouvy časopis vzhledem k novému zařazení Junáka pod Pionýr 

transformoval na Pionýrskou stezku, postupně se proměnila i jeho koncepce. 

Použitá a další sekundární literatura:

Nosek (2002)

Pírek (Nedatováno), ss. 176-179

Pospíšil, Suk (1924), s. 272

Tománková (2008), ss. 16-18

Zapletal (2007), ss. 229-230

Http://skautska-literatura.skauting.cz/literatura/detail_casopisu.php?id=12, návštěva 
provedena 26. 7. 2009

Junák - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

Junák – Skaut československý – viz Junák

88Zapletal (2007), ss. 229-230.
89ok (1946-II), s. 279.
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Jutrzenka - viz Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy – přehled  
nejznámějších titulů)
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Kamarád  – viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Kamarád - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých  
zemí)

Kapitánská pošta - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

KARAVANA

(SVĚT)

Podtitul:

Měsíčník o životě na zemi

Roky vydávání:

1947-1949

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Státní nakladatelství

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

V. Netušil90

Spolupracovníci a přispěvatelé:

F. Bakule, F. Běhounek, J. Červenka, J. L. Erben, V. Fanderlík, J. Fiala, A- Hnízdo, Jaromír 

Hořejš, Jan Hostáň, Čeněk Charous,  Karel Novák, Antonín Popek, František Toufar, A. 

Veverka

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

90Rovněž vedoucí literárního oddělení Státního nakladatelství a Státního nakladatelství dětské knihy.
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Bohumír  Čermák,  Richard  G.  Holeček,  Josef  Holler,  Ivo  Kušanič,  Antonín  Morávek, 

Ondřej Sekora, Josef Severin, Václav Špírek 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Velkoformátový, popularizační, naučný dětský časopis začal vycházet pod názvem  Svět, 

avšak po administrativním zásahu úřadů (časopis se stejným názvem vycházel za okupace) 

byl přejmenován.91 Otiskoval především cestopisy a zajímavosti ze světa (v rubrice „Ze 

všech  koutů  světa“),  a  dále  naučné  články  z různých  oborů,  zeměpisu,  přírodopisu, 

historie,  fyziky  atd.  Tiskl  také  cestopisné  reportáže,  články  o  umění,  vše  bohatě 

doprovázené  ilustracemi,  fotografiemi  a  infografikou.  Doprovázela  ho  poezie  a 

hádankářský koutek s názvem „Luštěniny“. Vyšly jen dva ročníky, poté byl titul sloučen 

s Českým domovem do zeměpisného časopisu pro středoškoláky s názvem Domov a svět.92 

Časopis nevycházel o prázdninách

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 454

Pírek (Nedatováno), ss. 180-181

Karavana  - Viz oddíl 0.3.1.5 - Pestrost obsahu (knižnice, dětské knižní řady) 

91 Pírek (Nedatováno), s. 180
92 Pírek (Nedatováno), s. 150.
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KAŠPÁRKOVO SLOVÍČKO

Podtitul:

Dětský časopis Kašpárkova divadla (č. 1)

Zábavné i poučné čtení pro malé i velké (č. 2)

Zábavný časopis (od č. 3)

Roky vydávání:

1933-1934

Periodicita:

Měsíčník

Od č. 3 čtrnáctideník

Vydavatel:

Kašpárkovo divadlo (Jirka Hauft), Brno

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

S. Koukal

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Materiály v časopisu nebyly podepsané, s výjimkou těch s podpisem „Kašpárek Ferina“ či 

s jinými přezdívkami postav z Kašpárkova divadla. 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace ani fotografie v časopisu nebyly podepsány.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Spolu  s  Kašpárkovými  novinami  patřilo  Kašpárkovo  slovíčko  ke   komerčním 

prvorepublikovým kašpárkovským titulům. Útlý černobílý časopis s obálkou na barevném 

papíře  publikoval  zábavné  hříčky,  povídky,  verše  a  legrácky  propagující  představení 

brněnského Kašpárkova divadla a jeho Kašpárka Feriny. Velký prostor v časopisu zabírala 
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reklama.  Řada  textů  byla  veršovaných.  Časopis  publikoval  listárnu  redakce  s názvem 

„Dětská pošta“ a program Kašpárkova divadla

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena
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KAŠPÁRKOVY NOVINY

(KAŠPÁRKOVY NOVINY VOJTY MERTENA)

Podtitul:

Veselý časopis pro velké i malé děti

Roky vydávání:

1931-1935 

(v letech 1931-1933 s titulem Kašpárkovy noviny Vojty Mertena)

Periodicita:

Měsíčník (v prvním ročníku) 

Čtrnáctideník

Vydavatel:

Josef Hokr

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Homolka, 

J. Hloušek 

J. Hořejš

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. Brožová-Malá, V. Diepold, K. P. P. Dřevnická, Jan Duchoň, Josef Hais Týnecký, J. K. 

Hlinecký,  František Homolka,  Jindřich Hošek Přibyslavský,  J.  Chlebec,  K. Javůrek,  A. 

Lomoz,  Vojtěch  Merten,  Nina  Neumannová,  Josef  Pavel,  Jan  Petrus,  E.  Rotta,  Hanuš 

Sedláček-Promyk,  Josef  Spilka,  Vít  Tesař,  Emma Tintěrová,  Joža  Toucová-Mettlerová, 

Rudolf František Vojíř, R. F. Vrub, Adolf Wenig

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

P. Černý, A. Chlebeček, E. Posledník, řada ilustrací v titulu nebyla podepsána.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:
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Kašpárkovy  noviny  využívaly  popularity  postavy  Kašpárka  populárního  herce  Vojty 

Mertena.  Byly  určeny  dětem  předškolního  a  mladšího  školního  věku.  Šlo  o  časopis 

zábavný a zřetelně komerční. Každé číslo obsahovalo divadelní scénku s hlavní postavou 

Kašpárka  (v rubrice  „Kašpárkovo  divadlo“),  dále  se  časopis  zaměřoval  na  beletrii, 

anekdoty  (v  rubrice  „Kašpárkovy  žertíky“),  říkanky  či  krátké  hříčky.  Ročníky  měly 

graficky jednotnou obálku, Vojta Merten dětem psal do časopisu dopisy, vystupoval ale 

také  v reklamách  v časopise  tištěných.93 Titul  publikoval  obrázkové  seriály,  v nichž 

využíval  dobově populární  hrdiny (kapitána  Prášila,  kocoura  Felixe  aj.),94 v posledních 

dvou ročnících  román na  pokračování,  dále  rubriku  hádanek  („Kašpárkovy hádanky“), 

návody  ke  kreslení  a  také  tzv.  „Veselý  tělocvik“  –  tělesná  cvičení  pro  menší  děti, 

představovaná např. pomocí zvířat či domácího nábytku. Vyhlašoval také čtenářské soutěže 

– ve skládání draka, ve sbírání adres atd. Na obálce se často objevovaly reklamy, kromě 

produktů pro děti, jako byla zubní pasta Thymolin, např. i na auta či motocykly.

První  ročníky  časopisu  tiskly  ještě  beletrii  známých  autorů  pro  děti,  v posledních 

ročnících převážil už spíš výhradně zábavný obsah a reklamy. 

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 428-429

Lexikon české literatury 2/I (1993), s. 229

Pírek (Nedatováno), ss. 182-183

Kašpárkovy noviny Vojty Mertena – viz Kašpárkovy noviny

Kašpárkův zpravodaj - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Katolický skaut - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Kim - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

93Např. na mýdlo Hellada, radioaparát Titan či na knihy z vydavatelství Hokr. Mertenova dcerka Eva byla 
v časopise také vyfocena v reklamě na dětský šampon Sorela. Děti byly na stránkách  Kašpárkových novin 
bezostyšně vyzývány k nátlaku na rodiče, k tomu, aby jim doporučovaly výrobky a přemlouvaly je ke koupi, 
a to i za odměnu (např. za sbírku obrázkových knih při koupi motocyklu). 
94Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 429.
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Der Kinderfreund – viz oddíl 0.4.1 - Vznik dětských časopisů ve světě, a také Příloha č. 10  

– Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy a Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na  

území Čech a Moravy – přehled nejznámějších titulů)

Kinderfreund -  viz  Příloha  č.  10  (Cizojazyčné  časopisy  na  území  Čech  a  Moravy  –  

přehled nejznámějších titulů)

Kis épitö -  viz  Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy – přehled  

nejznámějších titulů)

KLAS

Podtitul:

Obrázkový časopis pro mládež (1923-1936)

Časopis jaré mládeže (1936-1938)

Časopis mládeže (1938-1942, 1945-1946)

Časopis mladých (1946-1948)

Roky vydávání:

1922-1942

1945-1948 

Periodicita:

Měsíčník

V posledních dvou ročnících čtrnáctideník

Vydavatel:

Říšský svaz učitelstva měšťanských škol (1923-1939)

Svaz učitelstva měšťanských škol (1939-1941)

Nová škola (1941-1942)

Ústřední učitelské nakladatelství (1945-1946)

Komenium (1946-1948)
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Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Pavel Sula a Josef Ledr (1922-1925) 

Pavel Sula (1922-1938)

Od roku 1939 Jaroslav Jelínek

Po 2. světové válce Jaroslav Jelínek a Pravoslav Hykeš

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Vojta Beneš, Vitalij Bianki, F. Bicek, Julie Brožová-Malá, Lili Bubelová, M. Calma, Petr 

Denk,  Václav  Deyl,  Ema  Doležalová-Nováková,  Zina  Doležalová-Nováková,  Gamma, 

Ignát  Herrmann,  Jaromír  Hořejš,  H.  Chamrád,  Antonín  Jenne,  A.  Jíl,  Zdeněk  Kalista, 

Antonín  Klášterský,  Jiří  Koula,  F.  V.  Krejčí,  J.  Kvapil,  Jaroslav  Lebeda,  Miloš  Malý, 

Leontýna Mašínová, Jaroslav Míša, Alois Mrštík, František Omelka, Josef Pavel, J. Petrus, 

Štěpán Polášek-Topol, Jiří Rambousek, J. V. Rosůlek, Pavel Skřivan, Kamila Sojková, H. 

Spall,  Josef  Spilka,  F.  A.  Špringer,  Eduard  Štorch,  F.  Táborský,  Jana  (Joža)  Toucová-

Mettlerová, Antonín Trýb, A. J. Urban, Fráňa Velkoborský, Vojtěch Vlach, J. Vrba, Frank 

Wenig, A. Wimmer, Jiří Wolker, Ladislav Narcis Zvěřina

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, O. Blažíček, H. Boetinger, V. Brožík, V. Cinybulk, J. Čermák, V. Dohnal, J. 

Fischer, O. Fuchs, V. Hynais, Antonín Chittussi. M. Chvojková, M. B. Kafka, A. Kašpar, 

František Kleinera, V. Kovařík, František Kupka, J. Liesler, Josef Mánes, Quido Mánes, A. 

Marešová, J. Mařák, J. Mařatka, K. Müller, A. Pospíšil, O. Sekora, Antonín Slavíček, L. 

Soukal, Vlastimil Soukup, J. Stretti Zamponi, A. Strnadel, K. Svolinský, M. Synecká, T. F. 

Šimon, R. Šváb, Max Švabinský, F. Tichý, J. Trnka, Joža Úprka, A. Zábranský, František 

Zvěřina, František Ženíšek

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Pražský (po 2.  světové válce brněnský)  dětský časopis,  zaměřený na kvalitní  domácí  i 

překladovou literaturu, se řadil po bok titulů jako byl Úsvit či Roj. Byl určen pro potřeby 

měšťanských  škol,  tiskl  ukázky  z děl  významných  světových  i  domácích  spisovatelů 

včetně  Jaroslava  Vrchlického,  Jakuba  Demla,  Fráni  Šrámka,  N.  V.  Gogola  či  L.  N. 

Tolstého. V prvních ročnících časopis připomínal spíše výbor z literatury almanachového 

typu,  než  klasický  časopis  pro  děti,  což  bylo  dáno  jeho  pedagogickým  zaměřením.95 

95Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 1687.
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Publikoval naučné články původní i přeložené, reprodukce výtvarných děl (vedle obrazů 

např. i soch) s textovým komentářem a výkladem. 

Časopis otiskoval beletristické ukázky z děl domácích (např. Petra Bezruče, Jakuba 

Demla,  Viktora  Dyka, Petra  Křičky,  Josefa Svatopluka Machara, Antonána Sovy, Fráni 

Šrámka  či  Karla  Tomana)  i  zahraničních  (např.  Antona  Pavloviče  Čechova,  Nikolaje 

Vasilijeviče  Gogola  či  Lva  Nikolajeviče  Tolstého).  Postupně  začal  publikovat  dokonce 

monotematická  čísla,  věnovaná  z velké  míry  pouze  jedinému  autorovi.96 Významnou 

součást obsahu tvořilo připomínání aktuálních společenských a kulturních událostí, např. 

důležitých  výročí  a  jubilejí  mnoha  osobností  (např.  Adolfa  Heyduka,  Charlotty 

Masarykové  či  Jaroslava  Vrchlického).  Časopis  tiskl  kvalitní  výtvarné  reprodukce 

významných českých malířů.

Postupně (se zlomem po změně redakce v roce 1939) v titulu beletrie ubývalo, časopis 

se zaměřoval spíš na naučné a publicistické materiály (reportáže, rozhovory s umělci atp), 

na obálce tiskl  aktuálnější  zpravodajsky-novinovou rubriku.  Své místo tu  měly rubriky 

„Jak žijeme“, „Besídka“, „Klásky“, „Dětské práce“, a také kurz esperanta. Nepravidelná 

rubrika věnovaná rodičům se jmenovala „Chléb“, a snažila se rodičům pomoci při správné 

výchově  i  hlubšímu  porozumění  duši  dítěte,  podporovala  spolupráci  mezi  rodinou  a 

školou.  Časopis  vycházel  jako  náročné  periodikum  určené  pro  vzdělání  a  výchovu 

mládeže, na rozdíl od ostatních časopisů zpočátku neměl vůbec a později zavedl jen velmi 

útlou a zábavnou rubriku (s názvem „Pro zasmání“ či „Veselý koutek“). Na obálce tiskl 

hádanky a křížovky v rubrice „Luštěniny v Klasu“. Místo čtenářských dopisů publikoval 

oceněné žákovské slohové práce. V rubrice „Klásky“ vycházely zajímavosti z cizích zemí, 

zprávy  o  politických  událostech  v zahraničí  atp.  Ve  dvacátém  (posledním  válečném) 

ročníku zorganizoval soutěž o nejlepší povídku pro 10-15letou mládež, které se zúčastnilo 

220 autorů. Časopis patřil mezi „náročné“ tituly pro děti, na rozdíl od zábavných časopisů 

měl nižší náklad97 kolem 100 000 výtisků.98

Od konce války vydával  obnovený  Klas v Brně Výzkumný ústav pedagogický.  Po 

válce měl titul, hojně se odkazující na tradici masarykovské republiky, pestrý ilustrovaný 

obsah s pracemi čtenářů, aktuálními zprávami o veřejném životě, beletrií, reportážemi a 

soutěžemi. Časopis (v paralelním srovnávání např. s Vpředem) kladně hodnotila dobová 

kritika. 

96Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 1687.
97Ošmera (1927), s. 140.
98 Pírek (Nedatováno), s. 184.
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Redakce organizovala soutěže pro autory literatury pro děti a mládež – v roce 1947 

např. soutěž o nejlepší dobrodružnou povídku, dotovanou první cenou v hodnotě 6000 Kčs. 

Odkazovala se k tradici první republiky, tiskla články o T. G. Masarykovi a jeho rodině, 

stejně jako o jubilejích významných umělců a jejich státních vyznamenáních. Komunikaci 

se čtenáři zajišťovala rubrika „Hovory se čtenáři“, titul měl svou rubriku ankedot, na zadní 

straně časopisu se objevovaly reprodukce významných uměleckých děl. 

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), s. 31

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 1687-1690

Pírek (Nedatováno), ss. 184-186

Pospíšil, Suk (1924), ss. 278-279
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KLÁSKY

(BALZAMÍNY)
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Podtitul:

Plody blahých chvil, ve skrovný věneček zábavy uvité (Klásky)

Povídky a básně ku poučení a zábavě naší milé mládeže (Balzamíny)

Roky vydávání:

(1857-1858 – druhý ročník vyšel pod jménem  Balzamíny). V 1. ročníku vyšly časopisu 

čtyři sešity, ve 2. ročníku vyšel jen jeden sešit)

Periodicita:

Čtvrtletník

Vydavatel:

Josef V. Nikolau, České Budějovice 

Josef V. Nikolau, Tábor 

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Josef V. Nikolau

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. Braum Táborský, K. Táborský

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Titul  nebyl  v prvním  ročníku  ilustrován,  drobné  ilustrace  ve  druhém  ročníku  nebyly 

podepsány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Klásky vycházely  nejprve  v Českých  Budějovicích  a  později  v Táboře  jako pravidelná 

sbírka povídek a veršů pro děti. Vycházely periodicky (čtvrtletně), jednalo se však spíše o 

sborníček než časopis.  Nízká čtenářská základna, úřední konfiskace a z obojího plynoucí 

finanční problémy těmto tiskům znemožnily přežít déle.

Pedagog J. V. Nikolau byl autorem většiny textů v časopisu, jen některé básně měly 

jiného autora.  Obsahem titulu byla výhradně výchovná próza a  poezie,  některé sešitky 

obsahovaly např. pouze dvě delší povídky.   
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Druhý ročník pod názvem Balzamíny vyšel jako jediný sebraný sešit o téměř stu stran. 

Obsahoval  několik  próz  ze  života  děti,  poté  kratší  mravoučná  exempla  s názvy  jako 

„Nekaž stromků!“,  „Nezdvořák“,  „Skromná Otilka“  či  „Mladý  lhář“,  a  nakonec soubor 

veršů. 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

Klásky - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Klíčení - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Klokánek – viz oddíl 0.3.2.3 - Věk jako určující kritérium (zájmová periodika)

Klokánkův oznamovatel - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Knihy na palubu - viz oddíl 0.3.2.3 - Věk jako určující kritérium (zájmová periodika)

Kocour Felix - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)
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KOHOUTEK

(RUDÝ TRUBAČ)

Podtitul:

Časopis proletářských dětí

Roky vydávání:

1922-1931

Na přelomu let 1928-1929 a pak opět v listopadu 1929 byl  Kohoutek  úředně zastaven a 

vycházel místo něj list Rudý trubač

Periodicita:

Měsíčník (10x ročně) (roč. 1922/1923)

Čtrnáctideník (20x ročně) (1923-1930)

Vycházel často nepravidelně.

Vydavatel:

Antonín Zápotocký

Josef Haken

Tiskový výbor KSČ (1923)

Tisková komise KSČ (1924)

Komunistické nakladatelství a knihkupectví (od roku 1925)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Antonín Zápotocký (1922-1925)

Josef Haken (1925-1931)

(Pořadatelem a výkonným redaktorem časopisu byl do 15. čísla III. ročníku učitel Augustin 

J. Doležal)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Zdeněk  Adla,  Zdeněk  Ančík,  J.  V.  Bozarova,  František  Branislav,  K.  Bureš,  František 

Dobrý, Augustin J. Doležal, Petr Halfar, Antonín Hora, Jan Hostáň (pod pseudonymy Faun 

či  Jája),  J.  K.  Hradský (pod pseudonymem Klaben),  J.  Jabůrková,  Petr  Jilemnický,  V. 

Káňa,  Marie  Majerová,  Helena  Malířová,  Marie  Marčanová (pod pseudonymem Marta 
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Marvanová),  Zdeněk  Nejedlý,  Stanislav  Kostka  Neumann,  Vítězslav  Nezval,  Ivan 

Olbracht, Bedřich A. Pešek, František Píšek, Helena Salichová, Bedřich Václavek, Géza 

Včelička,  Vlasta Vostřebalová, Jiří Wolker, Karel Žitný. Řada materiálů v časopise byla 

anonymních. 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

František Bidlo, Karel Holan, Miloslav Holý, Pravoslav Kotík, Milada Marešová, Václav 

Mašek, Josef Novák, Helena Salichová, Ladislav Süss, Václav Špála, Rudolf Švajdler

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Kohoutek byl výrazně levicový časopis, dle vlastní sebedefinice určený dětem proletářů. 

„Již na II. sjezdu Komunistické internacionály v roce 1921 bylo rozhodnuto budovat dětské  

komunistické organizace. Vedení KSČ se zabývalo otázkou dětského hnutí v roce 1922 a 

rozhodlo, aby i u nás byla vytvořena samostatná dětská komunistická organizace s názvem 

Mladí průkopníci.“99 Funkci jejího časopisu, ovšem nejen tu, začal plnit Kohoutek. 

První  číslo  Kohoutka uvedla  báseň  S.  K.  Neumanna  „Zelený  pták“.  Časopis  tiskl 

poezii a prózu domácích levicových autorů (Josefa Hory, Stanislava Kostky Neumanna, 

Jiřího Wolkera, svou povídku „Bruno“ tu na pokračování otiskla Marie Majerová). Časopis 

publikoval i texty v nářečí a národopisné články.

Kohoutek  vycházel jako černobílý časopis na 16 stranách menšího formátu, po roce 

1925  formát  zvětšil.  I  kvalitní  beletrie  v časopisu  nesla  vždy  ostrý  ideologický  náboj, 

jemuž sloužil i výběr z klasiků a jeho výklad. Sama redakce tuto tendenčnost přiznávala: 

„Kohoutek liší se ode všech těchto listů základní myšlenkou, která jako červená nit táhne  

se všemi jeho básněmi, povídkami, poučnými články, obrazy, dětskými pracemi i písněmi:  

je  to  myšlenka  socialistická,  komunistická,  myšlenka  sociální  revoluce,  která  povalí  

nespravedlivý společenský řád dnešní a nastolí  nový,  spravedlivější, jenž smaže rozdíly  

mezi bohatými a chudými a přinese blaho všem.“100  Svého programu se časopis skutečně 

držel, např. i popis Ježíšova života zde končil výzvou k revolučnímu třídnímu násilí.101 

Po  prvních  čtyřech  ročnících  se  časopis  změnil  v  agitační  materiál  novinového 

charakteru s ještě jednoznačnějším politickým zaměřením, propagující komunistické hnutí 

mládeže  Mladí  průkopníci.102 Od časopisu  pro  nerozlišený  dětský  věk  se  posunul  ke 

99Sieglová (1985), s. 18.
100Kohoutek, roč. I (1922/1923), č. 10, s. 146. Cit. též in: Sieglová (1985), s. 23.
101Pospíšil, Suk (1924), s. 279.
102Články v 1. čísle VI. ročníku (1927/1928) mají tituly např. „Prázdniny chudého dítěte v Československu“, 
„Příjezd průkopníků do Sovětů“, „Neučte se náboženství!“, „Jak Frantík a Mařenka cestovali do Ruska“, 
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specializaci na starší děti.103 Obrazový doprovod tvořený ilustracemi vystřídaly fotografie a 

fotomontáže, beletrie ustoupila do pozadí.

V časopisu  vycházely  články  o  Sovětském  svazu,  Číně  a  životě  tamějších  dětí  a 

překlady  ze  sovětské  literatury  pro  mládež  (spíše  prózy,  poezie  jen  výjimečně). 

Nejznámější  sovětskou  prózou  zde  otištěnou  byly  zřejmě  ukázky  z Republiky  Škid  od 

Grigorije Bělycha a Leonida Pantělejeva. Ojediněle časopis tiskl také překlady z ideově 

blízkých  západních  autorů.104 Dopisovateli  časopisu  byli  i  dělníci.  Výtvarný  doprovod 

tvořily  černobílé  obrázky  a  fotografie.  Jako  ukázka  obsahu  dobře  poslouží  např.  citát 

z úvodníku  čtvrtého  ročníku:  „Náš  časopis  není  ani  pro  faráře  ani  pro  jeptišky.  Náš  

časopis neschvaluje střílení do dělníků. Nechce, aby byla válka. Nechválí milionářů ani  

králů. Náš časopis je pro bolševické děti. Chceme lepší byty pro dělníky. Chceme, aby měli  

větší platy. Nenávidíme každého, kdo krmí psa šunkou a žebráka suchým chlebem. Jsme  

proti těm, kteří stavějí kostely, ale dělníky vyhazují z bytů.“105

Časopis pořádal učitel Augustin Doležal, poslanci Zápotocký a Haken v něm sloužili 

spíše  jako  záštita  před  politickou  perzekucí,  byť  se  na  jeho  vydávání  podíleli.  Pro 

Kohoutka psaly významné osobnosti dobové umělecké levice. 

Časopis  se  kromě  propagace  ostré  třídní  nenávisti  (i  vánoční  dvojčíslo  druhého 

ročníku  např.  uvozoval  článek  o  nespravedlnosti  Vánoc  chudých  a  Vánoc  boháčů), 

soustředil  na kritiku náboženství. Vyzdvihoval významné postavy světové komunistické 

revoluce (V.  I.  Lenina,  Lva Trockého. Karla  Liebknechta a Rosu Luxemburgovou aj.). 

Ideologická uktovenost časopisu byla velmi výrazná a pronikala celým obsahem, včetně 

výběru beletrie,  čtenářských dopisů atd.  Poezie zde vycházela  prakticky jen agitační  (s 

tituly  básní  jako  „Dělnická  mládež  agituje  pro  sjednocení  odborových  organizací“  či 

„Dělnické děti propagují jednotnou frontu pracujícího lidu“).106 Časopis tiskl drobné prózy 

o sociální nespravedlnosti, rozdílech v životě chudých a bohatých dětí, o revoluci v SSSR. 

Rubrika  „Čti,  pozoruj,  přemýšlej“  zveřejňovala  fakta  o  soudobých  společenských 

problémech  (nezaměstnanosti,  alkoholismu,  armádě)  a  vyzývala  malé  čtenáře  k jejich 

reflexi.  Časopis  sice  tiskl  články  napadající  křesťanství,  na  druhou  stranu  sám  někdy 

využíval jeho symboliku. Druhé číslo prvního ročníku (a opět šesté číslo druhého ročníku 

„Dopis Mladého průkopníka o volbách“ atp.
103Sieglová (1985), s. 33.
104Sieglová (1985), s. 40-41.
105Kohoutek, roč. 4 (1925/1926), č. 1, s. 2.
106Sieglová (1985), ss. 31-32.
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atd.) např. otevírá článek s názvem „Mikuláš Lenin“, v němž proletářský vůdce přebírá roli 

světce rozdávajícího dárky.107

Časopis měl nepravidelné rubriky, např. „Novinky ze světa“, „Zprávy“, „Hádanky“ či 

žertovné „Chyby tisku“. V každém čísle zveřejňoval výzvy k agitaci a šíření Kohoutka. Už 

od prvních ročníků tiskl agitační dětské písně. Po změně koncepce v pátém ročníku přibyla 

rubrika  „Kohoutkovy  noviny“  s aktuálními  informacemi,  vybranými  přiměřeně  věkové 

kategorii čtenářů.108

 Kohoutek byl  často konfiskován (na obálce mnoha čísel  v pozdějších ročnících se 

objevuje poznámka „Po konfiskaci  opravené vydání“),  některá čísla  vycházela  s bílými 

plochami  po  konfiskovaných  materiálech  na  stránkách.  Časopis  reagoval  vyhlášením 

dětské  soutěže  „Kreslíme  pana  censora“.  Od třetího  ročníku vycházení  nesměl  být  po 

výnosu  Zemské školní  rady  z  27 dubna  1925  šířen  na  školách  a  dalších  vzdělávacích 

ústavech republiky. V prosinci 1928 byl na půl roku úředně zastaven, další státní zásahy 

následovaly. Jeho náklad byl přesto kolem 15 000 výtisků.  Kohoutek  zanikl jako úředně 

zastavený časopis. Nahradila ho dětská příloha v Rozsévačce (1926-1938) s redaktorkami 

Jožkou Jabůrkovou a Helenou Malířovou.

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), ss. 37-38

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 1773-1775

Kryštofek (1961), ss. 194-198

Lexikon české literatury 2/II (1993), s. 772

Pírek (Nedatováno), ss. 188-190

Pospíšil, Suk (1924), s. 279

Sieglová (1985), ss. 18-45

Stejskal (1962), s. 69

St. (1972)

107Pojmenování  Lenina  jako  Mikuláše  se  nakonec  v časopisu  vžilo.  „Mikuláš  Lenin“  se  tu  objevoval 
pravidelně,  podobně  jako  v časopisech  loajálnějších  k ČSR  pojmenování  „tatíček  Masaryk“.  V několika 
případech se ovšem ve zřetelném souboji kultů objevuje také „Tatíček Lenin“.
108Sieglová (1985), s. 33.
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Kohoutek - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)
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KOLEM NÁS

Podtitul:

Vlastivědný pracovní časopis pro žáky 3.-5. postupného ročníku obecných škol

Roky vydávání:

1935-1936 

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Československá grafická Unie

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

K. Kalivoda

Spolupracovníci a přispěvatelé:

R. Bačkovský, Gabriel Daněk, O. Hilmera, František Lehar, B. Milič, M. Ostrzý

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace a fotografie v časopisu nebyly signovány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Vlastivědný časopis, jehož první číslo vyšlo 1. září 1935, vznikl sloučením vlastivědných 

titulů  U  nás,  Náš  domov  a Naše  vlast.  Sloužil  zeměpisnému,  ale  i  přírodopisnému  a 

historickému  poznávání  země.  Otiskoval  pravidelné  rubriky  „Co  se  stane...“ (rubrika 

popisující vývoj přírody a ročních období v daný měsíc), „Kolem nás“, „Naše poradna“ 

(návrhy  na  knihy  k  přečtení,  skladby  k  poslechu  či  hraní,  ale  také  např.  pro  sbírání 

známek), „Co sami dokážeme“ (rubrika ručních prací) či „Krásné myšlenky“. Časopis měl 

větší  formát, byl tištěn dvousloupcovou sazbou a černobíle. Obrazový doprovod tvořily 

nepodepsané technicistní ilustrace a fotografie. 
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V titulu se prakticky nevyskytovala beletrie. 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena
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KOMENSKÝ

Podtitul:

Časopis obrázkový pro mládež

Roky vydávání:

1865-1866 

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

Slovanské kněhkupectví Josefa Nováka v Praze.

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Tesař 

roku 1866 Kryštof Urlich 

Spolupracovníci a přispěvatelé:

František Doucha, Josef Kolář, Josef Novák, Josef Šimáček, František Slavomír Štěpánek, 

(řada autorů se podepisovala šifrou)

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace v časopisu nebyly podepsány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Náročně vypravený a ilustrovaný časopis vycházel s mottem „Synu, uč se moudrým býti“. 

V ilustrované hlavičce časopisu Jan Amos Komenský  sedí a vykládá z knihy skupině děti, 

která se zabývá vzděláváním (kresbou, prohlížením globusu apod.).  Komenský se paletu 

časopisecké četby pro mládež, nabízenou Štěpnicí, pokusil rozšířit o popularizační články 

adorující úspěchy české (a nejen české) techniky (v roce 1866 vydal např. obsáhlý materiál 

o Vojtěchu Lannovi).

Titul uváděla báseň (obvykle z pera Františka Douchy či Josefa Koláře), následovala 

próza  na  pokračování,  pak  několik  naučných  materiálů.  Časopis  věnoval  prostor  i 
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dobrodružným a exotickým  prózám ve stylu dobově populárního německého spisovatele 

pro mládež Karla Gustava Nieritze. Texty byly často tištěné i na pokračování. Časopis měl 

pravidelné rubriky „Směs“, obsahující drobné zprávy a zajímavosti, či ´“Úlohy“ s různými 

hlavolamy. Tiskl i drobné písně s notovými zápisy. Po dvou ročnících zanikl.

Použitá a další sekundární literatura:

Brožová (2005), s. 62

Kometa – viz oddíl 0.3.1.4 - Periodicita (kalendáře, almanachy, neperiodické časopisy)

Kormidlo - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Kosmík - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)
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KOULE

Podtitul:

Obrázkové noviny pro mladé věkem i duchem

Roky vydávání:

1926-1928

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

Bedřich Kočí

Od prosince 1926 Šolc a Šimáček

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Růžena Jesenská

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Ladislav  Havel,  Eva Jurčinová,  J.  F.  Karas.  Řada materiálů,  stejně  jako  ilustrací,  byla 

nepodepsaných.

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

R. Horský. Ilustrace, komiksy i fotografie byly často nepodepsané.

Charakteristika:

Pražský  čtrnáctideník  vycházel  na  novinovém  papíře  ve  velkém  formátu  a  s mnoha 

obrázky a obrázkovými seriály.  Inspiroval  se zahraničními vzory zábavných novin,  byl 

určen starším dětem a mládeži, ale i všem „mladým i duchem“. V úvodníku prvního čísla 

redakce píše: „Nevydáváme časopis svůj pro škarohlídy a morousy, přísně moralisty, suché  

pedanty. Dále naprosto vylučujeme ze svého listu jakoukoliv zjevnou i skrytou politiku, jíž  

jest  už  dost  otráven celý  náš  veřejný  i  soukromý život.  Chceme vždy  zdůrazňovati  jen  

kladné  hodnoty  životní,  radost,  zdraví,  soulad,  mír,  ráj  čistého  i  z malých  radostí  se  

těšícího srdce. Všichni dobří přátelé mládeže, učitelé i rodiče jistě nám budou rozuměti a  
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čísti náš nový list stejně rádi jako děti.“109 Časopis, redigovaný básnířkou a spisovatelkou 

Růženou Jesenskou, tiskl především (i na titulní straně) barevné obrázkové příběhy, vedle 

nich pak naučné články, anekdoty, hádankářský koutek a dobrodružnou povídku. Mnoho 

materiálů  bylo  na  pokračování,  řada  článků  byla  ilustrována  fotografiemi.  Častá  byla 

inzerce ve formě zveřejňování výhod pro předplatitele (např. levnějších knih).

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

 

Kraj kalicha - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Kraj pod Čerchovem - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Krajem Horymírovým - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Krajem Perštýnův - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Krajem šesti řek - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Královéhradecko - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Krásné čtení – viz Česká dívka

Krb - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Kukátko strýčka Jedličky -  viz  Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro  

dospělé)

109„Náš program“. In: Koule, roč. 1, č. 1 (17. 9. 1926), s. 2.
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KULÍŠEK
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Podtitul:

List mládeže

Od roku 1928 bez podtitulu

Ve 40. letech Povídky zábavné i poučné – Seriály – Romány – Zajímavosti – Hádanky – 

Veselý koutek 

Roky vydávání:

1925-1943

Periodicita:

Čtrnáctideník  

Od listopadu 1930 týdeník

Vydavatel:

Alois Grünvald, Brno

od roku 1934 Tiskárna Globus - Bohumil Pištělák, Brno

 

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Josef Drašnar (1925-1938)

Anna Khedlová (1938-1942)

Alois Žák (1942-1943)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Richard Blok, K. Bystrý, S. Cyliak, K. Hadrbolec, J. Hojda, H. Chrpa, S. V. Jelínek, K. 

Ježek, Max Jungnickel, V. Kubeš, O. Líbal, Jan Nosek, Josef Otoupalík, K. Patočka, J. 

Poláček, J. Prudík, K. Ptáčková-Pilátová, J. Roch, F. Smrček, J. Stavinoha, J. Tobram, J. 

Vich, V. Vosátková. Příspěvky v časopisu často nebyly podepsány.110

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

K. Dostál, S. Hajšmann, J. Hojda, K. O. Hrubý, L. Chalupa, J. Liška, J. Novotný. Ilustrace 

v časopisu byly rovněž obvykle nepodepsané a označené jako "Archiv redakce".

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

110  Pírek (Nedatováno), s. 194
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Zábavný, komerčně úspěšný brněnský časopis s pestrým obsahem vycházel nejprve jako 

periodikum pro dospělé. Od 23. čísla 27. ročníku (1925) se změnil na časopis určený 

mládeži a dětem, jeho nový ročník (1926) byl číslován jako první.111 Otiskoval 

dobrodružnou četbu (na obálce časopis obvykle otevíral dobrodružný příběh s lákavým 

názvem jako „Maharadžův poklad“, „Pilotův zločin“, „Záhadný případ kapitána Hooda“, 

„V zajetí lidojedů“ apod., doprovozený celostránkovou ilustrací), dále román na 

pokračování, komiksy, návody k ručním pracím,112 hádanky, skrývačky a rébusy, 

zajímavosti ze světa, anekdoty, rubriku pro trampy ale např. i školu fotografování, 

sportovní rubriku, sloupek ručních prací nebo esperantský koutek („Esperantsky za deset 

hodin“) a časté naučné články.113 Časopis často organizoval čtenářské soutěže o ceny, jako 

výrazně komerční list tiskl také reklamu. Jeho obsah se blížil modernímu pojetí 

poválečných zábavných časopisů, byl obdobou podobně koncipovaných periodik pro 

dospělé. Vycházel na novinovém papíře. Během války časopis začal otiskovat velké 

množství překladů z němčiny, měl též vlastní KČK – Kluby čtenářů Kulíška, které měly v 

časopisu vlastní stránku. Roku 1943 byl titul úředně zastaven, navázal na něj časopis 

Kuratoria Správný kluk, jehož šéfredaktorem se stal jeden z přispěvatelů Kulíška František 

Smrček.  

Ve čtyřicátých letech v Kulíšku vycházela knižnice Dobrodružné povídky a romány na  

pokračování.

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 193-194

Květy a kvítky pro hodné dítky  - viz  Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní  

časopisy)

Květy dětem - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

111  Pírek (Nedatováno), s. 193
112 Články typu „Jak sestavím 4voltový elektromotorek“ či „Browningová kapesní svítilna“.
113 Např. ze života národních velikánů – o Komenském, J. B. Foersterovi atp. 
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KVĚTY MLÁDEŽE

Podtitul:

Časopis

Roky vydávání:

1894-1898

Periodicita:

Čtrnáctideník 

 

Vydavatel:

Dědictví Komenského

Jan Dolenský (5. ročník)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jan Dolenský114

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. Basl, Karel Bolina, Eliška Bulířová, V. Čalounová, Svatopluk Čech, Kliment Čermák, 

Josef Černý, K. David, J. Drbohlav, Ozef Dukátník (Matouš Václavek), Antonín Dvořák, 

Antonín  Filipi,  Fanuše  Frýblová,  Vincenc  Groman,  Ludmila  Grossmannová-Brodská, 

Marie Havlíčková, Adolf Heyduk, J. K. Hraše, František Hruška, F. Hyšman, F. L. Jelínek, 

Růžena Jesenská, Karel Jiránek, Alois Jirásek, Růžena Jiříkovská, O. Josek, K. Kádner, K. 

Kálal, Antonín Klášterský, J. Klika, B. Klimšová, Karel Klostermann, Pavel Körber, Josef 

Kořenský, Antonín Kosina, Josef Kožíšek, Eliška Krásnohorská, J. Lego, H. Marek, Pavla 

Maternová, Tereza Mellanová, Terezie Nováková, B. Patera, František Patočka, J. Paukner, 

Antonína Pelda-Smíšková, V. Pittnerová, Žofie Podlipská, František Polášek, Rehor Uram 

Podtatranský, Karel Václav Rais, P. Rohan, Božena Růžková, J. V. Rychtářík, V. Řezníček, 

Josef Samota, Josef Sázavský, J. Skuhravý, Josef Václav Sládek, Anežka Sluková, Josef 

Sokol,  Vilma  Sokolová-Seidlová,  Josef  Soukal,  K.  Steinich,  Růžena  Svobodová,  M. 

Syrová, Marie Štětková, Čeněk Tondr, Karel Vilém Tuček, Jaroslav Tykal, Matěj Václavek, 

114Pražský pedagog a později ředitel měšťanské školy, beletrista, překladatel, autor popularizačních příruček 
z historie a přírodovědy a redaktor pedagogických časopisů Beseda učitelská a Pedagogické rozhledy.
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Alois Vávra,  Antonín Vimmer,  Josef Vlk,  Jaroslav Vrchlický, Rudolf  Wácha, Zikmund 

Winter, J. Zákoucký, Antonín Josef Zavadil, J. Zdeněk, František Antonín Zeman, Č. Zíbrt

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

M. Aleš, František Bíza, J. Čermák, Felix Jenewein, P. Körber, R. Landa, Artuš Scheiner, 

H. Schweiger, František Slabý, A. Slavíček, K. Stapfer, J. Věšín, E. Zillich,

Charakteristika:

Květy  mládeže jako  náročné  a  výtvarně  bohatě  vypravené  periodikum  programově 

navazovaly na Jarý věk, mimo jiné i orientací na slovanskou vzájemnost a názvem přílohy 

pro  mladší  děti  „Lístky  a  poupata“  s poezií,  bajkami  a  drobnými,  jednoduchými 

výchovnými  prózami  či  verši  často  končícími  ponaučením („Mlsný mourek“, „Červivé  

jablíčko“).  Ta  nahradila  zpočátku  zavedenou  „Hudební  přílohu“,  byla  tištěna  v závěru 

časopisu, většinou na posledním listu. 

Časopis měl motto „Mládeži náleží budoucnost“, byl velmi dobře vypraven i veden 

(vycházely v něm např. verše J. V. Sládka, později zařazené do sbírky Zvony a zvonky),115 

měl  kvalitní  původní  obrazový  doprovod,  ilustrace  byly  často  přes  celou  stranu  i 

dvojstranu, velká ilustrace (většinou portrét význačné osobnosti) čísla i uvozovala. 

Obsahoval příspěvky beletristické, původní i překladové (zvlášť často se objevoval L. 

N. Tolstoj)  a mnoho článků naučných. 

První materiál časopisu obstarala buď vzpomínka či životopisný článek o významné 

postavě národního života, právě zemřelé či jubilující, anebo báseň a povídka. Vedle beletrie  

a naučných článků o přírodovědě (např. astronomii), historii či zeměpisu tiskl časopis i 

poměrně rozsáhlou rubriku „Dopisy“ s listy čtenářů (publikovaných na podporu slovanské 

vzájemnosti  např.  i  v polštině  či  srbštině  s překladem,  a  v regionálních  nářečích  „Ze 

Vsacka na Valašsku“, „Z Chodska“, „Z Podkrkonoší“, „Z Lašska“ a také slovenské, např. 

„Z Ružomberoku“ či „Z pod Tatry“). Zajímavé zprávy a události tiskl v rubrice „Noviny 

pro naše čtenáře“, případně „Rozmanitosti“. Publikoval také hádanky. Přesto už ve čtvrtém 

ročníku vedení Dědictví Komenského rozhodlo, že jeho další vydávání nebude podporovat 

(především  z finančních  důvodů,  vydávání  časopisu  pohlcovalo  téměř  veškeré  fondy 

sdružení), a pokus Jana Dolenského vydávat časopis vlastním nákladem po jednom ročníku 

zkrachoval.116 

115Polák (1985).
116Více o časopisu viz Lexikon české literatury 2/II (1993), s. 1102-1103.
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Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 2032-2033

Lexikon české literatury 2/II (1993), s. 1102-1103

Marek (1916)

Pírek (Nedatováno), ss. 195-196
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KVĚTY MLÁDÍ

Podtitul:

Listy křesťanské mládeže
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Od roku 1921 Listy orelské mládeže

Od roku 1934 bez podtitulu

Roky vydávání:

1919-1941

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

František S. Pospíchal

František Žampach

Od roku 1923 Ústřední Rady Orla čs. (1924-1929)

Československý Orel (1929-1941) 

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František S. Pospíchal (1919-1930)

Ferdinand Pokorný (1930-1941)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

M.  Alfonne,  J.  K.  Baby,  Jaroslav  Dyjský,  Jindřich  Hrbáček,  J.  F.  Hruška,  Božena 

Mayerová,  Arnošt Ohnoutka, Josef Pavlovický, V. Šťastný, „Vilma“, B. Zoufalá, František 

Žampach, 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

J. Kachtík, F. Liška, E. Sychra, M. Šlézarová, K. Těšík.117 Fotografie a ilustrace v titulu 

nebyly podepsány

Charakteristika:

Brněnský katolický časopis tělovýchovné jednoty Orel. „Časopis úplně bezcenný, tendencí  

přímo  nabitý,“  hodnotí  ho  ve  stručné  poznámce  časopis Úhor.118 Titul  tiskl  většinou 

překladovou  beletrii,  a  také  rubriku  „Náboženské  hovory“  a  ukázky  ze  zaslaných 

čtenářských  slohů  a  obrázků.  Publikoval  poezii,  životopisy  svatých,  a  také  např. 

117 Pírek (Nedatováno), s. 198.
118Úhor, roč. 11 (1923), s. 35. 
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pravidelnou detektivku.119 Časopis byl tendenčně katolický, vymezoval se vůči sekularizaci 

škol v novém státě,  přesto  byla jeho grafická i  obsahová poměrně moderní.  Publikoval 

především beletrii včetně veršů klasiků, dále články s orelskou tematikou, ale také rubriku 

ručních  prací  „Dílna“,  zahraniční  zprávy v rubrice „Ze světa“ a  rubriky  „Hádanky“ či 

„Hry“. Ilustrován byl především černobílými fotografiemi. Vydával vedle časopisu vlastní 

„Knihovnu Květů mládí“.

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 197-198

Kvítek - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

119Hrdlička (1940), s. 78.
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KVÍTKY

Podtitul:

Časopis katolické školní mládeže

od roku 1911 Obrázkový časopis školní mládeže

Roky vydávání:

1908-1915 

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Družstvo Vlast, 

František Svatek, Praha

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Svatek

v posledních dvou číslech (listopad a prosinec 1915) Alois Červín

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J.  Dědinský,  A. Dostál,  Anna Hofmeistrová,  Václav Kotlář,  J.  Milovický,  František B. 

Morkovský,  Viola  z  Prácheňska,  Karel  Zdenko  z  Průhonu,  František  Reyl,  J.  Rubin, 

František Šebestík, Karel J. Zákoucký, Prokop Zaletěl, Ignát Zháněl

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

František Zabloudil. Ilustrace a fotografie v časopisu většinou nebyly podepsány

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Pražský katolický měsíčník měl na konfesijní časopis pestrý obsah, obsahující katolickou a 

historickou  prózu,  poezii  o  světcích,  žertovné  obrázky  a  fotografie,  naučné  články  na 

pokračování, práce dětských čtenářů, návody pro kreslení, bajky, fotografie malých dětí, 

pohádky, životopisné články o představitelích církve či císařského domu, zábavné citáty a 

anekdoty  a  cestopisy  z  exotických  zemí.  Titul  neměl  pravidelné  rubriky,  nepravidelně 
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vycházela „Beseda“ a „Listárna redakce“. Časopis byl tištěn černobíle, sám se propagoval 

jako „nejlacinější obrázkový časopis katolické školní mládeže“ a vypisoval mj. prémie pro 

čtenáře a slevy „při nákupu obrázků svatých“.  Na poslední  straně tiskl  také  reklamu a 

inzeráty, především na produkci vlastního vydavatelství. Časopis byl i ve válečných letech 

1914 a 1915 plně loajální  k vídeňské koruně a publikoval oslavné fotografie  vojska a 

články  o  válečných  úspěších  rakousko-uherských  armád.  V osmém  ročníku  (po  třech 

číslech) přes snahu nového redaktora, smíchovského katechety Aloise Červína o oživení 

(např . tištěním scénářům k dětským hraným scénkám či reportážnějších fotografií) časopis 

v prosinci 1915 zaniká.

Sekundární literatura:

Nenalezena

Lachpeterl und Maienliesl - viz Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a  

Moravy – přehled nejznámějších titulů)
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LEGIO ANGELICA
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Podtitul:

Časopis liturgický pro hochy ministranty a pro ty hochy, kteří touží po povolání kněžském

Měsíčník pro liturgickou a sociální výchovu hochů (od 5. ročníku)

Roky vydávání:

1930-1941

1945-1948 nepravidelně

Periodicita:

Měsíčník

Od 10. ročníku (1939/1940) čtrnáctideník

V letech 1945-1948 nepravidelně 

Vydavatel:

Legio angelica, družina hochů ministrantů v Praze

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

P. Method K. Klement, OSB 

P. Ladislav Pavelka (od 3. čísla 10. ročníku)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Josef Gabriel, Josef Jelínek, Augustin Korynta, Jaroslav Kulač, Josef Lang, Aťa Mandl, 

František  Novotný,  Ladislav  Pavelka,  Anastáz  Opasek,  Tihamér  Tóth,  Mirko  Vosátka, 

Václav Zima 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mirko Vosátka

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Katolický časopis, vycházející nejprve jako samostatná příloha  Kvatembrového věstníku, 

později  (od  5.  ročníku)  samostatně,  sdružoval  a  zastřešoval  ministranty nově  založené 

katolické  mládežnické  organizace  Legio  angelica.  Její  duchovní  vůdce,  kněz  M.  K. 

Klement, založil pro ministranty i obdobu skautských družin a jeho organizace byla ve své 

době mezi katolickými chlapci  velmi populární. Obsah časopisu byl katolický, ale pro 
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chlapce zajímavý, vyzývající  je  k aktivitě,  pracující  s dětskou touhou po dobrodružství, 

velkých  činech  a  odpovědnosti.  Časopis  tiskl  i  zábavné  příspěvky.  Častými  autory 

příspěvků byli samotní ministrující chlapci. 

Časopis měli členové organizace Legio angelica zdarma, platili však měsíční členské 

příspěvky. Obsahem titulu byly články o organizaci, zprávy z jejích akcí, kázání o světcích 

přizpůsobená pro potřeby dětí,  občasná  religiózní  poezie  a  zábavné materiály.  Ideálem 

časopisu i celé organizace byli ti z ministrujících chlapců, kteří se posléze zasvětí kněžství. 

Titul vyzýval  k obnově a očistě církve, především mladými lidmi. Mezi povinnosti členů 

organizace patřila např. i každoroční duchovní cvičení. Patronem Legio angelica byl sv. 

Václav. 

Od  druhého  ročníku  časopis  zvětšil  formát.120  Publikoval  černobílé  fotografie  a 

postupně  zaváděl  i  pravidelné  rubriky,  jako  „Zprávy  z Legio  angelica“.  Od  čtvrtého 

ročníku začal publikovat šachovou hlídku a blížit se jiným dětským titulům, zaváděl např. i 

čtenářské  soutěže  (např.  fotografickou).  Celek organizace  se přibíližil  skautingu.  Legio 

angelica  začala  pořádat  i  letní  tábory  a  časopis  zavedl  „Skautskou  hlídku“.  Úzce 

spolupracoval  s necírkevní  skautskou organizací,  skautské  oddíly  se  od  Legio  angelica 

postupně oddělily, soustředily se pod Ústředí skautů-katolíků a vydávaly vlastní, jen krátce 

vycházející magazín Oheň. Časopis poté „Skautskou hlídku“ zrušil. 

V roce  1937  byl  zakladatel  M.  K.  Klement  církevními  orgány  nucen  organizaci 

opustit, ponechal si jen vedení časopisu. I to mu však bylo brzy věcně odňato, a od 3. čísla 

10. ročníku vedl časopis nový vedoucí organizace Ladislav Pavelka. Vydávání časopisu 

skončilo  šestým číslem ročníku XI.  (1940),  organizace  byla  rozpuštěna.  Po válce byla 

organizace Legio angelica obnovena, vydávala však už jen občasné oběžníky, později opět 

cyklostilovaný časopis  Oheň a ještě později  Poutník, nakonec titul vycházel znovu pod 

názvem Legio angelica. To už však jen nepravidelně. 

Použitá a další sekundární literatura:

Reinsberg-Svoboda (2000)

http://www.abahoa.cz/archiv/abahoa122.pdf, návštěva provedena 14. 8. 2009

http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=1967, návštěva provedena 14. 8. 2009

120 Reinsberg-Svoboda (2000), s. 20. 
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Lesní moudrost - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)
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Lidové noviny dětem - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Lilie - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

LÍPA

(MĚSÍČNÍK DOROSTU ČERVENÉHO KŘÍŽE, RADOST, NAŠE PRÁCE)

Podtitul:

Ilustrovaný měsíčník dorostu Čs. červeného kříže (roč. 1925/1926)

Ilustrovaný časopis dorostu Čs. červeného kříže (1926-1938)

Ilustrovaný časopis dorostu Společnosti červeného kříže (1938-1940)

(Radost: 

Časopis pro nejmladší členy dorostu Československého červeného kříže (1924-1926)

Časopis pro nejmladší dorost Československého červeného kříže (1926-1938)

Časopis pro nejmladší dorost Společnosti červeného kříže (1938-1939)

Obrázkový časopis pro mládež obecné školy (1939-1942))

(Naše práce: 

Věstník Dorostu Československého Červeného kříže

Věstník našeho dorostu

Věstník školní mládeže)

Roky vydávání:

1921-1925 jako Měsíčník dorostu Červeného kříže

1925-1940 jako Lípa

(od roku 1924 se samostatnou přílohou pro nejmenší čtenáře Radost, která vycházela až do 

roku 1942)

Naše práce (1927-1940)

Periodicita:

Měsíčník 
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Vydavatel:

Dorostový výbor Československého červeného kříže

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jan Škola, Vincenc Svoboda, Pavla Molnárová

od ročníku 1925/1926 redakční kruh: F. Havlíčková-Schnirchová, F. Krch, P. Molnárová, J. 

Satranský

Ferdinand Krch

Od šestého ročníku A. Kovaříková a F. Krch

V posledním ročníku Antonie Kováříková

(Radost jako samostatný časopis redigovala v prvním ročníku P. Molnárová, od druhého 

ročníku Ferdinand Krch).

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. Š. Baar, Vojta Beneš, A. Berkovcová, F. Blocký, L. Bubelová, V. Burian, O. Bystřina, 

Josef Čapek, Karel Čapek, M. Červínová-Vorlíčková, P. Dehmelová, Karel Driml, Lída 

Durdíková, M. B. Eliášová, F. W. Foerster, J. Hamšík, Bronislava Herbenová, O. Hlaváč, 

M. Hovorková, J. F. Hruška, M. Charousová-Gardavská, G. Jaroš-Gamma, Alois Jirásek, J. 

Lada, A. Kabešová, M. Kalláb, J. Kálal, F. Kárník, K. Konvalinka,  K. Korejs, V. Kosmák, 

František Kovářik, A. Kovaříková, I. Krahulík, Miroslav Krejčí, F. Krch, Josef Křička, A. 

Machovec,  F.  Malý,  F.  M.  Marek,  K.  Mašek,  P.  Molnárová,  Jaroslav  Nauman,  A. 

Otčenášek, František Omelka, J. Omelková, F. Paříková, J. Petrus, Štěpán Polášek-Topol, 

F. S. Procházka, F. Ptáček, A. Racek, Karel Václav Rais, M. Seifert, O. Scheinpflugová, R. 

Schwarzová, Pavel Skřivan, Vilma Sokolová, Josef Spilka, Pavel Sula, E. Svoboda, A. B. 

Svojsík, J. Šír, R. Špaček, Ludmila Tesařová, V. Tille, J. E. Topol (Š. Polášek), B. Tožička, 

J. Vavřík, V. Vavřina, Josef Veselý, Miloš Veselý, P. Viklan, František Volf, Rudolf Jordán 

Vonka, J. Vrba, V. Vycpálek, Frank Wenig, J. J. Zmaj aj. 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, Cyril Bouda, J. Čermák, J. Čumpelík, P. Dillinger, M. Fischerová-Kvěchová, 

Vojtěch Hynais,  A. Kašpar, H. Kaulbach, F. Kobliha, Josef Lada, Richard Lauda, Josef 

Mánes,  Q.  Mánes,  J.  Panuška,  L.  Richter,  Artuš  Scheiner,  V.  Stříbrný,  J.  Špillar,  Max 

Švabinský, J. Úprka, V. Vrbová, P. Wagner
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Charakteristika:

Časopis,  tištěný  na  kvalitním  papíře,  v prvních  letech  pod  jménem  Měsíčník  Dorostu 

Červeného  kříže  plnil  funkci  věstníku  Československého  Červeného  kříže  pro  jeho 

členskou  mládež,  sloužil  jako  koordinační  časopis,  zprostředkovával  styk  jednotlivých 

skupin Dorostu ČČK a organizoval i mezinárodní dopisování s mladými členy Červeného 

kříže  z jiných  zemí.  Ještě  v podobě  Měsíčníku  Dorostu  ČK časopis  programově 

seznamoval  čtenáře  s jednotlivými  zeměmi  světa  a  jejich  obyvatelstvem,  a  to  včetně 

představení  literatury  daného  národa,  fotografií  či  státní  hymny.  Otiskoval  články 

zdravotnické,  často  podané  zajímavou  a  zábavnou  formou.  Dále  publikoval  návody 

k ručním pracím a zprávy o činnosti Dorostu ČČK včetně fotografií. 

V devátém čísle  4.  ročníku (1924/1925) vyzval  Měsíčník  čtenáře  k hledání  nového 

názvu pro svůj časopis. Počínaje ročníkem 1925/1926 se pak časopis změnil na mnohem 

šířeji  zaměřený beletristický časopis s novým názvem  Lípa, určený mládeži mezi 10-15 

lety. Jeho obrazový doprovod tvořily vedle reprodukcí výtvarných děl i fotografie, dokonce 

ve formě fotografických příběhů čtenářů. Funkci informačního věstníku organizace plnil 

titul i nadále, tento druh obsahu se však přesunul do samostatného oddílu časopisu, který 

dostal roku 1927 název  Naše práce.  Časopis se zvlášť soustředil na Slovensko, často se 

objevovaly  příspěvky  ve  slovenštině  a  fotografie  slovenských  autorů.  Od  8.  ročníku 

(1927/1928) měl časopis slovenskou mutaci s názvem Slniečko. Časopis zanikl v roce 1940 

po „zákazu činnosti skupin dorostu Červeného kříže.“121 

Lípa otiskovala ukázky z klasické české i světové literatury, články o zdravovědě, ale i 

přírodovědě,  umění  a  zeměpisu.  Časopis  koncepčně  publikoval  materiály  věnované 

ochraně  přírody,  sbírání  léčivých  bylin,  tělesné  výchově,  propagaci  tance  a  rytmiky. 

Publikoval i svou vlastní Knihovničku Lípy. Titul měl kvalitní obrazový doprovod, tvořený 

kromě původních ilustrací řadou reprodukcí obrazů, grafik i fotografií plastik významných 

domácích tvůrců.  Těžištěm Lípy se stala beletrie, a to jak původní, tak klasická domácí i 

přejatá  a  přeložená  v  rozsáhlých ukázkách,  a  to  z mnha  světových  literatur  s těžištěm 

v literatuře  ruské  a  angloamerické.  Časopis  tiskl  i  písně  s notovými  zápisy,  scénáře 

k dramatickým  divadelním  scénkám,  beletrizované  životopisy,  vzpomínky  na  slavné 

osobnosti a naučné texty z mnoha oborů, včetně sportu, ochrany přírody, výchovy ke sběru 

léčivých bylin atd.122 Publikoval práce čtenářů.  Na obálce tiskla  Lípa  reklamu na tehdy 

121Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 2089.
122Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 2087.
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obvyklé  výrobky inzerující  v dětských  časopisech,  např.  mýdlo Hellada  či  zubní  pastu 

Thymolin. 

Přílohu  Lípy pro  nejmenší  čtenáře  vydával  Československý  Červený  kříž  nejprve  pod 

názvem  Našim nejmladším,  posléze  Radost (1924-1942),  nejprve  jako  osmistránkovou 

přílohu, od roku 1925 jako samostatný časopis s podtitulem „Časopis pro nejmladší dorost 

Československého červeného kříže“. Vycházela na menším formátu a jejím obsahem byla 

velkým  písmem  tištěná  poezie  a  próza  pro  nejmenší,  klasické  pohádky,  kašpárkovské 

dialogy,  písně  s notovými  zápisy,  řada  obrázků,  většinou  kreseb  (časopis  často 

spolupracoval  např.  s Josefem Ladou) a kvalitních,  černobílých obrazových reprodukcí. 

Součástí  obsahu byla  i  lidová slovesnost  (písně,  říkadla,  přísloví),  náměty  na loutková 

představení a tvorba čtenářů, literární i výtvarná. Kvalitu přílohy podtrhuje i spolupráce 

s Josefem  Ladou,  který  zde  otiskoval  příběhy  svých  zvířecích  hrdinů,  např.  kocoura 

Mikeše.  Příloha tiskla  i  Alšovy obrázky a mělo svou slovenskou část.  Spolu se  Zlatou 

bránou byla Radost čtenářsky nejúspěšnějším a nejkvalitnějším časopisem pro mladší děti 

v 1. republice, v ročníku 1930/1931 dosáhla na svou dobu mimořádného nákladu 32 000 

výtisků.123 

Jako další přílohu Lípy a její slovenské obdoby Slniečka vydával Československý červený 

kříž  vedle  Radosti  také  „věstník  našeho  dorostu“  s názvem  Naše  práce  (1927-1940), 

vycházející  měsíčně.  Příloha, vedená A. Kovaříkovou, otiskovala dopisovatelské zprávy 

z různých skupin Dorostu ČsČK, především ale články zdravovědné. Beletrii zastupovaly 

např. humorné dialogy s Kašpárkem, jako oblíbeným dobovým dětským hrdinou. Časopis 

měl ještě další přílohu „Vedoucí dorostu“ pro starší členy organizace a dospělé. 

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), ss. 35-36

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 2087-2089 (Lípa), 3008-3009 (Radost)

Lexikon české literatury 2/II (1993), ss. 1188-1189 - Lípa

Lexikon české literatury 3/II (2000), s. 1191 – Radost

Pírek (1989)

Pírek (Nedatováno), ss. 201-202

Pospíšil, Suk (1924), s. 277

123Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 3009.
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List našich dětí - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

List sedmičky – viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Lísteček - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Listová čítanka mládeže československé  - viz  Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské  

časopisy) a Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Listy  do  bloku -  viz  Příloha č.  5  (Dětské  časopisy,  vycházející v češtině  mimo území  

českých zemí)

Louskáček – viz oddíl 0.3.2.3 - Věk jako určující kritérium (zájmová periodika)

Lucernička - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)

Lucie a Petr - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Majáček - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Malé noviny - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)
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MA-LÉ NO-VI-NY PRO DĚ-TI, KTERÉ NEDÁVNO NAUČILY SE ČÍSTI

(MALÉ NOVINY PRO DĚTI, KTERÉ NEDÁVNO NAUČILY SE ČÍSTI;

DĚTSKÉ NOVINY PRO ŽACTVO NEJNIŽŠÍCH TŘÍD ŠKOLY OBECNÉ;

MALÉ NOVINY PRO DĚTI NEJNIŽŠÍCH TŘÍD ŠKOLY OBECNÉ)

Podtitul:

S mnoha obrázky

Roky vydávání:

1890-1906 

1907-1910 pod názvem Dětské noviny pro žactvo nejnižších tříd školy obecné 

1914 pod názvem Malé noviny pro děti nejnižších tříd školy obecné

Periodicita:

Měsíčník

 

Vydavatel:

Antonín Jandl, Praha (1. ročník)

František Bačkovský, Praha (od 2. ročníku)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Antonín Jandl, František V. Krch a František Hrnčíř

František Hrnčíř, František V. Krch

Spolupracovníci a přispěvatelé:

V.  Baldesariová,  Bohumil  Bouška,  Alois  Dostál,  B.  Fürst,  Ludmila  Grossmannová-

Brodská, Jindřich Haša, Anna Regina Husová, František Hyšman, Josef X. Imbr, Otakar 

Jakoubek, R. Koubová, J. Milota, Č. Pozdník, Pavel Skřivan, A. Svoboda, O Spěšný, Marie 

T. Starohradská, V Štulc, Ludmila Tesařová, Josef Žemla

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

J. R. Čížek, A. Krátký, Božena Studničková

Charakteristika:
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Titul,  vydávaný  od  počátku  90.  let  19.  století,  byl  orientován  na  nejmladší  čtenáře  a 

předčtenáře.  Vstoupil  tak  do  konkurence  s o  šest  let  starší Maticí  dítek,  určenou  také 

začínajícím čtenářům.  Obsah  Ma-lých no-vin hodnotí  Pospíšil  a  Suk takto:  „Nelze  jim 

upříti  určitého významu, ale při nejlepší snaze nedovedly se vyšinouti k umělecké metě.  

Obsah byl tuze primitivní, próza téměř vesměs anekdotická, drobné obrázky života malých  

dětí, místo veršů často pouhé rýmování.“124 

Časopis byl bohatě ilustrován, tištěn velkými písmeny  a publikoval poezii, beletrii, 

žertovné dětské příhody (v rubrice „Noviny z veškerého světa“), hádanky, ale i návody a 

předkreslené  obrázky  k jednoduchým  kresbám  a  kresby  naučné  (např.  seznam  věcí, 

nacházejících se v kupeckém krámu). Jeho obsah byl výrazně jednodušší než u periodik 

určených dospělejším dětem či dětem obecně.

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 425

Pírek (Nedatováno), ss. 203-204

Malé noviny – Die Kleine Zeitung - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy) 

a Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy – přehled nejznámějších  

titulů)

Malé noviny pro děti, které nedávno naučily se čísti – viz Ma-lé no-vi-ny pro dě-ti, které  

nedávno naučily se čísti

Malé noviny pro děti nejnižších tříd školy obecné  – viz  Ma-lé no-vi-ny pro dě-ti, které  

nedávno naučily se čísti

Malý Buditel - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

124Pospíšil-Suk (1924), s. 270.
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MALÝ ČECHOSLOVÁK
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(MLADÝ KŘESŤAN)

Podtitul:

Obrázkový časopis pro děti (1923-1924)

Obrázkový časopis pro mládež (1924-1933)

Obrázkový časopis pro mládež církve československé (1935-1936)

Od roku 1935 Časopis pro mládež církve československé (1937-1939)125

Časopis pro mládež církve českomoravské (1939-1943) – Mladý křesťan

Roky vydávání:

1923-1933, 1935-1939

1939-1943 jako Mladý křesťan

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Tiskové a nakladatelské družstvo církve československé, Praha

1939-1943 Církev českomoravská, Praha

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

V. Lemberk, 

V 10. ročníku Antonín Stržník

Po přestávce ve vydávání Jaroslav Halbhuber

1939-1943 Marie Matesová

Spolupracovníci a přispěvatelé:

F.  J.  Andrlík,  Jan  Břek,  Jaroslav  Doubner,  Josef  Házr  Písecký,  Josef  Hejný,  Alois  K. 

Hevera,  Ab.  Horáková,  Hostivít,  Fanča  Jelínková,  Alois  Jirásek,  V.  Klecanská,  Libuše 

Kozderková, K. F. Krejčík, V. Lemberk, Emanuel z Lešehradu, Vojtěch Quido Mára, B. 

Matas, P. Moudrá, Věra Pádovská, František Pokorný, L. K. Prágrová, Vladimír Roubal, D. 

Rovická,  H.  Stratilová,  J.  Šturm,  Karel  Táborský,  Jiřina  Tuhaňská,  Z.  Valta,  Rudolf 

František Vojíř, Ella Vršecká, Quido Maria Vyskočil, Marie Žlábková, 

125 Tauerová (1985), ss. 19-20.
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Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, Pavel Černý, Slavomír Kytnar, Liebeker, Bohuslav Linhart

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis nově vzniklé Církve československé, jehož úvodní číslo vyšlo před Vánoci roku 

1923, se  nevyhnul  moralistnímu tónu a nevyvážené úrovni  obsahu,  spojené s dětskými 

časopisy většiny církví. Tiskl výchovnou beletrii, a poezii, a to původní i výbory z klasiků. 

Snažil  se  o  pestrý  obsah  (včetně  naučných  článků  a  zajímavostí  z exotických  zemí), 

jednotlivá čísla se však výrazně lišila, pokud jde o kvalitu výsledku. Časopis se v úvodu na 

obálce  svého  prvního  čísla  programově  odkazoval  na  Malého  čtenáře  v jeho  starších 

podobách, tím však pominul aktuální vývoj dětských časopisů a působil ve své době spíše 

zastarale,126 a to přestože v období po roce 1935 tiskl např. i pokusy o vědeckofantastické 

povídky. Kombinace některých pokusů o fantastiku a moralistního tónu vedla k z dnešního 

pohledu poněkud úsměvným výsledkům.127 Časopis tiskl i vlasteneckou poezii, hádanky, a 

na zadních stranách též komiks s veršovanou legendou a nepravidelnou pestrou rubriku 

„Rozmanitosti“.  Byl  kromě  ilustrací  a  vkládaných  barevných  obrázků  doprovázen  i 

fotografiemi. I on měl rubriku věnovanou dobově populárnímu Kašpárkovi. 

Před přerušením svého vycházení (na počátku 30. let) už odmítal být vnímán pouze 

jako časopis církevní, cílil na všechny děti bez ohledu na konfesi.128 Později se k Církvi 

československé opět hrdě přihlásil už podtitulem. 

Od  září  1939  na  Malého  Čechoslováka navázal  Mladý  křesťan, změnu  názvu  si 

vyžádala politická situace a zánik samostatného Československa. Titul se stal časopisem 

pro mládež církve českomoravské (navazující během okupace na církev československou).

Použitá a další sekundární literatura:

Suková (1930), s. 66

126Jakkoliv zastaralost nemusí být v dějinách dětských časopisů (přinejmenším z hlediska čtenosti) negativní 
vlastností,  byť  nám takové  hodnocení  přijde  dnes  téměř  samozřejmé.  Malý  Čechoslovák (podobně  jako 
Růžový palouček či Úsměv) byl možná i díky své tradiční podobě časopisem vycházejícím na rozdíl od řady 
„modernějších“ periodik dlouhodobě. 
127Např.  ve  vědeckofantastické povídce  redaktora  Halbhubera  „Do hlubin  věků“,  pojednávající  o  cestách 
časem  a  vycházející  na  pokračování  v devátém  ročníku  časopisu,  je  hlavní  dětský  hrdina  uveden 
charakteristikou „Jeník Horynů, jedenáctiletý nadaný synek sklářského dělníka, žák I. třídy místní měšťanské  
školy, přišel domů z odpoledního vyučování všecek nesvůj“. (Malý Čechoslovák, roč. 9 /1935/1936/, č. 1, s. 
3).
128Malý Čechoslovák, roč. 10 (1932/1933), č. 1, 2. strana obálky. 
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MALÝ ČERNOCH
(ČERNOUŠEK)

Podtitul:

390



Obrázkový katolický měsíčník pro dítky k šíření lásky našim ubohým černým bratřím a 

sestrám 

Od února 1931 Obrázkový katolický měsíčník pro mládež k šíření lásky našim ubohým 

černým bratřím a sestrám 

Roky vydávání:

1914-1918

1919-1940 jako Černoušek

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Družina sv. Petra Klavera

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Antonín Kartšovský 

František Hubáček

Adolf Kameník a Jakub Župka

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Sestra Aloisie, Teta Růžena. Texty v časopisu obvykle nebyly podepsány, případně byly 

uvedeny  obecným příslušenstvím  autora  či  autorky  k něterému  misijnímu  řádu  (sestra 

Františkánka atp.)

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace a fotografie byly v časopisu také anonymní. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Náboženský,  katolicky  orientovaný časopis,  vydávaný  nejprve  v Praze  a  od roku 1926 

v Brně, byl naplněn poněkud barvotiskově působícími povídkami o trpících domorodých 

dětech  v Africe,  o  statečnosti,  síle  a  lásce  misionářů  a  řádových  sester  působících 

v exotických zemích a o radostných obětech, které pomocí peněžních darů prokazují malí 

čtenáři časopisu svým africkým bratřím a sestrám. Česká mutace časopisu byla jen jednou 
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z mnoha, časopis vycházel rovněž ve verzi německé, italské, polské, slovinské, maďarské, 

anglické a francouzské. 

Materiály  v časopisu  vyzývaly  k modlitbě  za  černošské  děti  v exotických  zemích, 

k získávání dalších odběratelů časopisu a ke sběru starých známek, staniolu a kapslí od 

léků.  Řada  materiálů  rovněž  přímo žádala  o  příspěvek na  misie,  nabízela  kmotrovství 

chudých dětí z chudých zemí atd. Časopis končíval oznámením plnomocných odpustků a 

rubrikou hádanek.129 

Časopis  doprovázely  reprodukce  fotografií  dětí  různých  exotických  ras,  a  obrázky 

s motivy vděčnosti malých černoušků jejich malým bílým dárcům.

Použitá a další sekundární literatura:

Suková (1930), ss. 64-65

Tománková (2008), s. 18

129Suková (1930), s. 65.
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MALÝ ČTENÁŘ

Podtitul:

Školské mládež českoslovanské pro poučení a zábavu (1882-1883)

Časopis pro českou mládež (1883-1892)

Kniha české mládeže (1892-1932)130

Kniha československé mládeže (1932-1938)

Obrázkový týdeník české mládeže (1939-1940)

První obrázkový týdeník české mládeže (1941) 

Roky vydávání:

1882-1941

Periodicita:

Měsíčník (1882-1888)

Čtrnáctideník (od 9. ročníku - 1888-1939)

Týdeník (1939-1941)

Vydavatel:

Gabriel Smetana, Josef Zelený, Karel Vognar (redaktoři) (1882-1887)

od roku 1887 Josef R. Vilímek

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Josef Zelený, Karel Vognar,  Gabriel Smetana (1882-1891) (plus Jan Klecanda, od roku 

1887, anonymně)

Gabriel Smetana, Josef  Zelený a František Serafínský Procházka (1891-1922) (1887-1889 

též J. R. Vilímek a Jan Klecanda, 1889-1892 J. R. Vilímek ml.)

František  Serafínský  Procházka  (1922-1939,  v roce  1923-1925  s Františkem  Josefem 

Čečetkou,  v letech  1925-1930  s A.  Jennem,  v letech  1931-1938  s Bohumilem 

Schweigstillem)

V ročníku 1938/1939 se vystřídalo více redaktorů (vedle F. S. Procházky /který v časopisu 

působil od roku 1891 a v roce 1939 zemřel/ a Bohumila Schweigstilla ještě E. Maška a J. 

Sainer)

130Zde šlo o podtitul celého vázaného ročníku. Jednotlivá čísla nesla podtitul „Nejlacinější obrázkový časopis  
pro českou mládež“.
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V ročníku 1939/1940 Břetislav Mencák, později Rudolf Voříšek,

V ročníku 1940/1941 Rudolf Voříšek, v číslech 11-38 František Hrubín

Spolupracovníci a přispěvatelé:

František Andrlík, Karel Babánek, J. K. Baby, Vojta Beneš, Ladislav Benýšek, J. M. Bous, 

T. A. Buk, A. Cupal, František Josef Čečetka, M. Čechová, Jan Karel Čemus, J. Čermák, 

Kliment Čermák, K. Červenka, Adolf Daněk, Petr Dejmek, Jan Dolenský, Alois Dostál, 

Dalibor Dudáček, Jan Václav z Finberka, František Flos, Ludmila Grossmannová-Brodská, 

Stanislav Hakl, František Herites, L. Hermannová, Adolf Heyduk, Karel Hloucha, Rudolf 

Richard Hofmeister, Emil Holan, František Holub, Jindřich Hošek Přibyslavský, Franišek 

Hrnčíř, František Hrubín, Jaroslav Hubálek, Filip Hyšman, Josef Chudáček, Josef Jahoda, 

Josef  Janoušek,  Václav Jedlička,  A.  Jenne,  Viktor  Kamil  Jeřábek,  Růžena Jesenská,  Č. 

Jindra,  Alois  Jirásek,  Gabriela  Kafková,  Karel  Kálal,  Josef  Kalus,  Bohdan  Kaminský, 

František Kaněra,  Antonín Klášterský, Jan Klecanda, B. Klimšová, Karel  Klostermann, 

Josef Kopta, Josef Kořenský, Jan Kozel, Josef Kožíšek, Eliška Krásnohorská, Jakub Krček 

J. V. Krecar, Karel V. Kuttan, J. Kvapil, Karel Leger, Věnceslava Lužická, R. B. Mácha, J. 

Malý,  Hynek  Marek,  Marie  Matesová,  Jiří  Medula,  Tereza  Mellanová,  E.  Militký,  J. 

Milota, E. Musil-Daňkovský, Augustin E. Mužík, Jaroslav Novák, František Omelka, G. R. 

Opočenský,  J.  Pávek,  Josef  Pavel,  Jaroslav  Pecháček,  J.  Petrbok,  Gabriela  Pfeiferová, 

Vlasta Pittnerová, Antonín Pochop, F. S. Procházka, Karel Václav Rais, Jan Rokyta, K. 

Rožek, J. M. Rubin, Antonín Rufer, Josef Řezníček,  Václav Říha (vl. jm. Václav Tille), 

Hanuš  Sedláček-Promyk,  K.  Sellner,  Karla  Semerádová,  Bohumil  Schweigstill,  Pavel 

Skřivan, Josef Václav Sládek, Kamila Sojková, Josef Soukal, Antonín Sova, K. Spalová, 

K. Stádník,  Josef Zdeněk Stehlík,  Božena Studničková,  Pavel  Sula,  J.  Svátek,  Antonín 

Svoboda,  F.  X.  Svoboda,  Otakar  Svoboda,  Růžena  Svobodová,  Marie  Syrová,  Václav 

Špaček, V. Špidlen, Anna Šrůtková, Eduard Štorch, A. B. Šťastný, Karel Tamele, Ludmila 

Tesařová, Josef Thomayer, T. E. Tisovský, Čeněk Tonder, Jana (Joža) Toucová-Mettlerová, 

Marie  Trnavská,  J.  M.  Troska,  Antonín  Trýb,  Karel  Vilém Tuček,  Jan  Tykač,  Bohdan 

Ladislav Tyšler, A. Tyrpeklová, Ludvík Unger, Vítězslav Unzeitig, Matouš Václavek, J. J. 

Váňa, Václav Valenta-Alfa, B. K. Vendyš, Adolf Veselý, Jindřich Veselý, Karel Vika, Pavel 

Viklan,  B.  K.  Vindyš,  Viola  z Prácheňska  (vl.  jm.  Terezie  Švecová), Jan  Vítek,  Julie 

Vlasáková, Rudolf František Vojíř, Rudolf Jordán Vonka, Tadeáš Vrba, L. Vrzalová, Jan 

Vřesnický, Quido Maria Vyskočil, Adolf Wenig, Frank Wenig, Karel de Wetter (později 

Dewetter),  Joža  Zahradníková,  Karel  J.  Zákoucký,  Josef  Zařičanský,  Antonín  Josef 
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Zavadil, Vojtěch Zelinka, František Antonín Zeman,  Anna Ziegloserová, Ladislav Narcis 

Zvěřina, Karel Žádník, Josef Žemla, Marie Žlábková, Filip Cyril Župka a mnoho dalších.131 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

R. Adámek, Antonín Brunner, Zdeněk Burian, O. Cihelka, Věnceslav Černý, V. Čutta, M. 

Ficherová-Květová,  A.  Heusler,  Stanislav  Hudeček,  A.  Kašpar,  R.  Klapač,  J.  Kočí,  A. 

Liebscher,  Josef  Mánes,  R.  Mates,  Alfons  Mucha,  K.  V.  Muttich,  R.  Novák,  Jaroslav 

Pecháček, K. Plicka, K. Rélink, Artuš Scheiner, V. J. Staněk, K. Stroff, K. Štapfer, Karel 

Ladislav Thuma, F. Tichý, J. Ulrich, J. Vilímek, Josef Wenig, František Ženíšek

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Jeden z nejslavnějších českých časopisů pro děti všech dob  Malý čtenář  začal vycházet 

v Pardubicích  zpočátku  jako  regionální  učitelský  časopis,  určený  „školské  mládeži  

českoslovanské pro poučení a zábavu“. Vedli a vydávali jej tři pedagogové, Josef  Zelený, 

Karel  Vognar  a  Gabriel  Smetana.  Od  počátku  ho  koncipovali  jako  náročný  časopis 

s přitažlivým obsahem, ve kterém tvořila  významnou součást  domácí,  ale  i  překladová 

původní tvorba. 

Cílem časopisu bylo vychovávat děti k četbě. Výprava a výtvarná koncepce časopisu 

byly  však  zpočátku  velmi  skromné.  Časopis  vycházel  v malém formátu,  prakticky bez 

ilustrací  kromě  závěrečné  rubriky  „Rozmanitosti“  s úlohami  a  hádankami.  V sedmém 

ročníku (1887/88) přebral časopis pražský nakladatelský dům J. R. Vilímka a situace se 

změnila.  Malý  čtenář  se  po  této  změně  více  otevřel  dobovým  módám  a  žánrům  a 

dobrodružné  beletrii,  nakladatel  Vilímek  oslovil  i  zahraniční  vydavatelské  domy, 

přizpůsobil titul moderním společenským trendům a nakupoval i zahraniční obsah (včetně 

obrázkových  příběhů).  Přibyly  a  zkvalitnily  se  (především  technicky)  také  původní 

ilustrace.  Redakce  rozšířila  okruh  spolupracovníků  a  změnila  vedení,  časopisu  se  ujal 

redaktor Vilímkova nakladatelství Jan Klecanda a po jeho odchodu v roce 1891 zkušený F. 

S. Procházka. Díky změně své koncepce časopis už během prvního ročníku proměny zvýšil 

náklad ze 2 000 na cca 35 000 výtisků a na dlouhá desetiletí  si  zajistil  pozoruhodnou 

čtenářskou oblibu až do začátku 2. světové války. Tuto oblibu dosvědčuje i řada svědectví.
132 Po převzetí J.R. Vilímkem se obsah časopisu přiklonil více k dobrodružným příběhům, 

stále si však držel vysokou úroveň beletrie a získal kvalitnější grafickou podobu. Redaktor 

131Lexikon české literatury 3/I (2000), ss. 80-84 uvádí několik desítek autorů Malého čtenáře.
132Viz např. starost hlavní hrdinky o svou sbírku Malých čtenářů v televizním seriálu Vlak dětství a naděje.  
Viz Vlak dětství a naděje, režie Karel Kachyňa, 2. část: Malý muž a velká žena. 
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František  Serafínský  Procházka  pro  časopis  získal  přispěvatele  mezi  svými  přáteli, 

špičkami domácí literární scény realistické generace, a vítal i příspěvky mladších autorů. 

Mezi ilustrátory časopisu se objevil i mladý Zdeněk Burian.

Po etablování časopisu se jeho obsah postupně stával konzervativnějším, „Vydavatel  

MČ J. R. Vilímek nijak výrazně neusiloval o vůdčí postavení mezi časopisy pro mládež,  

spoléhal spíše na rutinu, ověřený opatrnější postup a věrnost odběratelů, projevující se  

generačním dědičným čtenářstvím. Konzervatismus vydavatele se projevoval i tím, že nové  

prvky MČ zpravidla zaváděl až po jejich dlouhodobém ověření, dlouho zůstával imunní i  

vůči modernějšímu trendu ve výtvarném a technickém pojetí.“133

Časopis  tiskl  verše  a  beletristické  příběhy,  často ilustrované domovským kreslířem 

Vilímkova nakladatelství Věnceslavem Černým. Každý ročník tiskl jeden zábavný román 

na  pokračování.  Malý  čtenář obsahoval  také  naučné  články  a  cestopisy,  doprovázené 

fotografiemi. Jeho poslední strana byla věnována hádankám a hlavolamům, do dvacátých 

let 20. století tu také byly žertovné obrázky beze slov. Těsně před zánikem časopisu, mezi  

lety 1940-1941 tiskl v Malém čtenáři své první verše pro děti  (většinou jako doprovod 

k fotografiím)  jeho tehdejší  redaktor  a  pozdější  klasik  dětské  poezie  František  Hrubín. 

Do časopisu  kromě  poezie  psal  i  pro  titul  charakteristické  dobrodružné  povídky,  které 

podepisoval  pseudonymy.134 

Časopis  věnoval  zvláštní  rubriky  módním  dětským  zájmům,  např.filatelii  (ve  20. 

letech 20. století),  sportu a také esperantu.  V roce 1898 (č. 2) časopis jako první otiskl 

slohové práce žaček učitele Jana Václava z Finberka, čímž započal dlouhou tradici tištění 

dětských  textů  ve  svém obsahu,  a  částečně  v domácích  dětských  časopisech  vůbec.135 

Později  nepravidelně  otiskoval  celou  rubriku  vlastní  tvorby  dětí,  nazvanou  „Z  vlastní 

hlavy“ či „Práce našich čtenářů“, později „Dílna“. Organizoval i časté autorské soutěže pro 

děti.

Mezi pravidelnými rubrikami se postupně ustálila velmi oblíbená „Kronika“ – časové, 

zajímavé a srozumitelně i zábavně psané zprávy z různých oborů, dále „Beseda“ – sloupek 

o aktuálním problému, „Práce a hra“ – o ručních pracích, a také „Dědečkovy žertíky“.136 

Na obálce byla zábavná příloha, zprvu zvaná „Rozmanitosti“, později „Oříšky“, a rubrika 

„Přemýšlej  a  rozluštíš“  s rébusy,  žerty  a  hádankami.  V titulu  se  objevovaly  i  citáty 

133Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 2232.
134Stejskal (1962), s. 192.
135Z Finberka (1914).
136Rubrika,  která  dodnes  inspiruje  k parodiím. Viz  např.   internetové  stránky  http://www.okoun.cz/ 
boards/sivy_ctverak, případně http://sc.fud.cz/.
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slavných („Zlatá  zrnka“).  Zajímavosti  z ciziny  obsahovala rubrika  „Panoráma“,  později 

„Rozmanitosti“ a „Ze všech koutů světa“.

Po vzniku samostatného Československa časopis přestává stačit trendům moderních 

periodik pro děti,  stále si  však drží širokou oblibu čtenářů.  Obálka je zaplněna inzercí, 

v časopisu se rozšiřuje jeho naučná část. Časopis přijímá se zpožděním novinky v obsahu 

progresivnějších  periodik  pro  děti,  změnám  se  ale  nevyhýbá.  Zavádí  zmíněné  rubriky 

zajímavostí  ze  světa,  filatelistickou  rubriku  i  dobově  populární  junáckou  hlídku.  Přes 

neutuchající zájem publika se Malý čtenář ve dvacátých a třicátých letech nevyhnul kritice 

odborné veřejnosti, zejména za přílišný konzervatismus a koncepci nedostačující menícím 

se dobovým nárokům.137

Malý čtenář se od počátku úzkostlivě vyhýbal politickým a společenským tématům, 

tiskl  tematicky  nadčasovou  beletrii  a  zábavné  čtení,  což  se  v pozdější,  socialistické 

historiografii dětské literatury stalo důvodem jeho kritiky.138 V posledních ročnících před 

svým  zánikem  časopis  zvyšoval  množství  obrázků  na  úkor  textů,  stal  se  víceméně 

obrázkovým týdeníkem, v němž měla beletrie jen podružnou úlohu vedle publicistiky.139

V posledních  ročnících  se  v obrazovém  doprovodu  časopisu  začínala  stále  častěji 

uplatňovat fotografie, např. K. Plicky či V. J. Staňka. V posledních ročnících nabral časopis 

výrazněji novinový ráz, tiskl řadu zpráv a zajímavostí ze světa, dokumentárních fotografií, 

sportovní  reportáže  atd.  Na  zadní  straně  obálky  začal  také  tisknout  humoristické  či 

dobrodružné komiksy. 

K časopisu vycházel v letech 1891-1942 Kalendář Malého čtenáře, později Kalendář 

české mládeže pod vedení Františka Serafínského Procházky. Ročně Malý čtenář vydával i 

několik (4-6) románových příloh vlastní edice a v letech 1928-1934 mj. edici Loutkové hry  

Malého čtenáře.

Použitá a další sekundární literatura:

Brožová (2005), s. 72

Fialová (2002), ss. 15-16

Hněvkovský (1915)

Homolka (1921)

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 2232-2233

Lexikon české literatury 3/I (2000) ss. 80-84

137Novotný (1935), s. 3.
138Viz např. Sieglová (1985), ss. 13-15.
139Hrdlička (1940), ss. 76-77.
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Pírek (Nedatováno), ss. 207-210

Pospíšil, Suk (1924), ss. 261, 271-272

Stejskal (1962), s. 192

Malý hlasatel – viz Mladý hlasatel

Malým čtenářům - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)
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MATEŘÍDOUŠKA 

Podtituly:

Pro nejmenší čtenáře

Čtrnáctideník pro nejmenší čtenáře (od 2. ročníku)

Časopis pro nejmenší čtenáře (Od roku 1952)140

Roky vydávání:

1945-1989

Periodicita:

čtrnáctideník (1945-1952) (v 1. a 2. ročníku s nepravidelnou, spíše měsíční periodicitou, 

dále pravidelně jako čtrnáctideník)

roku 1952/1953 vycházela nepravidelně, celkem vyšlo 16 čísel

od ročníku 1953/1954 čtrnáctideník (poze v roce 1954/1955 vyšlo 16 čísel)

Vydavatel:

Práce a Svaz české mládeže (1945-1949)

Práce a ČSM (1949-1950)

SNDK (1950-1953)

Ústřední rada ČSM v Mladé frontě (od 9. ročníku – 1953-1968)

Mladá fronta (1968-1970)

Česká ústřední rada PO SSM v Mladé frontě (1970-1989)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Hrubín, Miloš Holas, Břetislav Mencák (1945-1947)

Miloš Holas (1947-1950)

Jaromír Průša (1950-1952)

Jiří V. Svoboda (1952-1962)

Zdeněk Adla (1962-1969)

Jiří Černý (1970-1971) 

Eduard Vavruška (1971-1980)

Eliška Knotová (1980-1989)

140 V tiráži „Literární měsíčník pro malé čtenáře“.
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Jiřina Černíková (1989)

Spolupracovníci a přispěvatelé: 

Zdeněk Adla, Jan Alda, L. Aškenazy, Jindřich Balík, Kamil Bednář, Alena Bernášková, 

Vitalij Bianki, Jiří Binek, Ivan Blatný, Jaroslav Boček, Ilona Borská, František Branislav, 

Antonín Brousek, L. Brožek, Josef Brukner, Jan Čarek, Rudolf Čechura, Michal Černík, 

Karel Černý, P. Černý, Lumír Čivrný, Václav Čtvrtek, Jiří Darin, Jiří Dědeček, Petr Denk, 

Ivan Diviš,  Hana Doskočilová,  Martina  Drijverová,  Ladislav  Dvorský,  L.  Dvořák,  Jiří 

Faltus,  Jiří  Felix,  Václav  Fischer,  Miroslav  Florian,  Vladimíra  Gebhartová  (Frýbová, 

Dostálová), František Halas, Josef Hanzlík, Jiří Havel, Olga Hejná, Marie Hemzáčková, 

Jindřich Hilčr, Josef Hiršal, Ota Hofman, Miloš Holas, Petr Hořejš, Jan Hostáň, Vítězslav 

Houška, Svatopluk Hrnčíř, Karel Hroch, František Hrubín, Ilja Hurník, Václav Chmelíř, J. 

Janatová, František Jaroš, Antonín Jedlička, Jiří Ježek, Antonín Jiráček, B. Jirásková, Lucie 

Jirotková,  M. Kabát,  Jiří  Kafka,  Jiří  Kahoun,  Josef Kainar,  František Kárník,  Vladimír 

Klevis,  Jan  Kloboučník,  Milan  Korejs,  Marie  Kornelová,  Radovan  Krátký,  Miloš 

Kratochvíl, Z. Kriebel, Oldřich Kryštofek, Marie Kubátová, Josef Kutík, Josef Lada, Josef 

Langpaul, Dagmar Lhotová, František Listopad, Jiřina Lišková, Milena Lukešová, Miloš 

Macourek,  Julie  Malíková,  Anna  Malinská,  Zbyněk  Malinský,  Jan  Mareš,  Vlastimil 

Maršíček,  R.  Matys,  Břetislav  Mencák,  Alois  Mikulka,  František  Nechvátal,  František 

Nepil,  J.  Noha,  J.  Z.  Novák,  Zuzana  Nováková,  Jaroslav  Pacovský,  Ladislav  Mikeš 

Pařízek, L. Pelcová, Eduard Petiška, Jiří Robert Pick, Jiří Pištora, Jiří Plachetka, Marie 

Podešvová, Josef Prchal, M. Propperová, Heda Průchová, Jaroslava Reitmannová, Jiřina 

Salaquardová, Jaroslav Seifert,  Františka Semeráková, Ondřej Sekora, Bohumila Sílová, 

Jan  Skácel  (pod pseudonymy),  Zikmund  Skyba,  Dagmar  Slabá,  Zdeněk  K.  Slabý,  Jiří 

Slíva,  Kamila  Sojková,  Josef  Spilka,  J.  Strnadel,  Ludvík  Středa,  J.  Stuchl,  V.  Stuchl, 

Ondřej Suchý, Jiří V. Svoboda, Vlasta Svobodová, Oldřich Syrovátka, Ota Šafránek, A. 

Šafránková,  Jiří  Šebánek,  Tomáš  Šobr,  Karel  Šiktanc,  Helena  Šmahelová,  Pavel  Šrut, 

Ljuba Štíplová, Jana Štroblová, Ivo Štuka, V. Thiele, Bohumil Tožička, Ladislav Tunys, A. 

Vaněček,  Eva  Veberová,  Jaroslav  Veis,  Miloš  Veselý,  Jan  Vladislav,  Maru  Vlasáková-

Kupková, A. Vostlík, Alena Vostrá, Pavel Zátka, Jiří Žáček, Hana Žantovská aj.

Ilustrátoři a výtvarníci:

Richard  Bláha,  Jan  Černý-Klatovský,  Jiří  Černý,  Věra  Faltová,  Gabriel  Filcík,  Zdeněk 

Filip, Jiří Fixl, Karel Franta, Olga Franzová, Mirko Hanák, Vlastimil Hofman, Miloslav 
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Jágr,  Václav  Kabát,  Jiří  Kalousek,  Václav  Karel,  Jindřich  Kovařík,  Josef  Lada,  Alena 

Ladová, Kamil Lhoták, Jolanta Lysková, Jaroslav Malák, Alois Mikulka, Alois Moravec, 

Karel Müller,  Miloš Nesvadba, Miloš Noll,  Josef  Novák,  Josef Paleček,  Josef Paukert, 

Antonín Pospíšil, Eva Průšková, Vlastimil Rada, Ondřej Sekora, František Skála, Antonín 

Strnadel, Zdena Táborská, Marie Tichá, Jiří Trnka, Jan Žbánek

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Na sklonku roku 1945141 vyšlo první číslo dnes nejdéle kontinuálně vycházejícího dětského 

časopisu142 u  nás.  V prvních  ročnících  byl  časopis  koncipován  jako ilustrovaný jedním 

malířem (každé číslo jiným). O hlavičku časopisu a ilustrace k prvnímu číslu byl požádán 

Josef  Lada.  Mezi  autory  Mateřídoušky se  zařadily  nejvýznamnější  osobnosti  české 

literatury a literatury pro děti i českého výtvarného umění.

V prvních  letech  vycházel  časopis  s  nepravidelnostmi.  V letech  1947-1952  byl 

čtrnáctideníkem, později vycházel jako měsíčník. Časopis vycházel do roku 1955 podle 

školního roku, v letech 1956-1963 podle roku kalendářního a od podzimu 1956 opět podle 

roku školního. 

Mateřídouška se od počátku vymezovala vůči ostatní, především starší  časopisecké 

produkci  pro  děti  jako  časopis  programově  kvalitní  a  esteticky  náročný.  Její  inzerát 

z obálky  dvojčísla  5-6  prvního  ročníku  kritické  revue  Štěpnice říká:  „Dětská  četba,  i  

časopisecká, byla téměř vždy doménou anonymních pisálků, jejichž heslem bylo: snadná  

práce, čili nevkus oblékaný do okatých a trapných mravoučných tendencí. Jak má vypadat  

dobrý  dětský  časopis  ukazuje  obsahem  i  úpravou  sedm  dosud  vyšlých  čísel  

MATEŘÍDOUŠKY...“ Od počátku až dodnes do ní skutečně psaly a výtvarně ji doprovázely 

nejvýznamnější osobnosti domácí tvorby pro děti a mládež. 

Mateřídouška byla a je určena pro nejmladší děti, schopné číst, tedy pro děti v prvních 

třech  ročnících  základních  škol.  Časopis  byl  nazván  podle  básně  Jaroslava  Seiferta, 

(původní  titul  časopisu  měl  znít  Psaníčko).143 Mnohé  zdroje  uvádějí,  že  báseň 

„Mateřídouška“ první číslo otevírala, ve skutečnosti však vyšla až na straně dvě,  první 

básní na titulní straně byla lidová „Koleda“. 

Podobu prvních ročníků časopisu určoval program estetické výchovy dětí, zaměřovaly 

se  na  kvalitní  dětskou  četbu  i  obrazový  doprovod  (od  počátku  u  některých  ilustrací 

plnobarevný). Svůj obsah odvozovala od běhu ročních dob a archetypálních skutečností 

141První číslo vyšlo 19. prosince 1945.
142Nejstarším nekontinuálně vycházejícím časopisem u nás je Junák. 
143Khel (2007), s. 317-318.
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s dětstvím spojených (jako jsou rodiče,  prarodiče,  dětské hry a říkadla,  příroda,  hračky 

atd.) To svým způsobem platilo i dále, jakkoliv na počátku 50. let do časopisu výrazně 

zasahovala dobová propaganda.  Mateřídouška  tehdy tiskla oslavné články (výjimečně i 

celá  tematická  čísla)  o  sovětských  vůdcích,  domácích  komunistických  politicích,  o 

chudých dětech na Západě, apoteózy pionýrské organizace. Otiskované dětské dopisy byly 

plné  lásky  k SSSR  a  jejím  představitelům.144 Časopis  se  programově  odkazoval  na 

předválečného komunistického Kohoutka.

Po poststalinském uvolnění se Mateřídouška vrátila ke svému víceméně apolitickému 

obsahu,  opět  se  stala  jedním  z nejkvalitnějších  domácích  periodik  pro  děti,  udržela  si 

zaměření  beletristického  titulu.  Publikovala  domácí  i  překladové  (především sovětské), 

klasické  i  moderní  verše.  Přispívalo  do  ní  široké  spektrum  autorů,  mezi  něž  patřili 

nejznámější  domácí  výtvarní  i  slovesní  tvůrci.  Na konci  padesátých let  se  časopis stal 

oficiálně  „časopisem  jisker“,  tedy  nejmladších  oddílů  Pionýrské  organizace,  na  jejím 

charakteru  se  to  však  příliš  nepodepsalo.145 Časopis  organizoval  zajímavé  akce,  např. 

k Mezinárodnímu  dni  dětí  v roce  1960  vyšlo  i  mezinárodní  číslo  s příspěvky  z mnoha 

cizích  zemí.  Nápad  se  pak  rozšířil  a  zopakovaly  ho  redakce  dalších  socialistických 

dětských časopisů. 

Mateřídouška  byla  především časopisem literárně-výtvarným,  sloužícím k estetické 

výchově  dětí  mladšího  školního  věku.146 V osmdesátých  letech  vycházela  v nákladu 

320 000 výtisků.147

Obsah  Mateřídoušky byl  vždy  pestrý,  časopis  dětem  nabízel  mnoho  žánrů.  První 

ročníky tiskly převážně dětskou beletrii vysoké úrovně, každé z čísel, jak bylo už zmíněno, 

ilustroval  vlastní  ilustrátor  (Josef  Lada,  Ondřej  Sekora,  Jiří  Trnka,  Josef  Novák,  Alena 

Ladová, později Kamil Lhoták, Miloš Nesvadba aj..  tento koncept časopis udržel až do 

sedmého  ročníku,  kdy  byl  opuštěn).  V dalších  číslech  nechybí  ani  překladová  poezie 

(kterou časopis tiskl v 50. letech zejména z ruštiny),148 prozaické příspěvky mnoha žánrů 

(bajky,  pohádky,  pověsti,  povídky),  hlavolamy,  křížovky,  rébusy,  návody  na  rukodělné 

výrobky či na malování (rubrika „Jak namalovat...“ v ročníku 1983) a v celých dějinách 

Mateřídoušky též  komiksy  (v  letech  1945-1951  např.  Sekorův  Ferda  Mravenec 

144„Jsem  velice  ráda,  že  náš  malý  národ  je  chráněn  mocným  Sovětským  svazem.  Vím  toho  již  tolik  o  
Sovětském svazu, že bych Vám toho mohla napsat několik listů. Slibuji Vám, že se budu hodně učit, abych  
toho o našem velkém spojenci věděla ještě víc.“, „Mám rád Stalina a Sovětský svaz a věřím, že nás ochrání  
před válkou, abychom nebyli tak zabíjeni jako naši kamarádi v Koreji. Mám obrázek Leninův i Stalinův a  
moje maminka mi často o nich vypráví...“ Mateřídouška, roč. 7 (1950/1951), č. 10, s. 166.
145Viz  Slabý (1960), s. 523.
146Hamanová (1984), ss. 479-480.
147Kosatík (1984), s. 557.
148Chaloupka (1960).
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s veršovanou legendou, později  např.  oblíbené  Obrázky z českých dějin a pověstí Jiřího 

Černého,  Pavla  Zátky,  Zdeňka  Adly  a  Jiřího  Kalouska).  V každém  ročníku  čtenáři 

nacházeli čtení na pokračování. V časopisu vycházely i fejetony, např. Josefa Bruknera či 

M. Jágra. 

Obsah  časopisu  byl  od počátku programově optimistický,  světlý,  radostný.  Velkou 

pozornost redakce vždy věnovala poezii, rozvoji dětského jazyka. Časopis neopomíjel ani 

populárně pojaté naučné texty a ilustrace.149 Jednotlivá čísla se často inspirovala ročními 

obdobími, čísla jednoho ročníku tak nezastarala a při uchování se dala použít i v dalších 

letech.150  Jeho  základem  byla  pohádková  a  další  próza  určená  mladším  školákům,  a 

samozřejmě  poezie.  Šlo  většinou  o  tvorbu  původní,  jen  zřídka  překladovou,  a  i  to 

především  z literatur  socialistických  zemí.151 Objevovaly  se  tu  však  i  uměleckonaučné 

články. Redakce časopisu v celých jeho dějinách vymýšlela inovativní  a pestré  rubriky, 

jako „Rady moudré sovy“, „Povídej pohádku podle obrázků“, „Pohádky z celého světa“ 

atd. Objevovaly se tu tipy na nové knihy, a také dvojstránka věnovaná jiskrám (na konci 

60. let proměněná na inspirativní, rukodělný „Hančin zápisník“, vedený Dagmar Lhotovou.
152 

Mateřídouška  po  celou  dobu  své  existence  představovala  jeden  z vrcholů  domácí 

časopisecké tvorby. 

Použitá a další sekundární literatura:

Dokoupil (2002), ss. 145-149

Fialová (2002), ss. 43-44

Hamanová (1991)

Chaloupka (1960), ss. 295-296

Chaloupka (1969)

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 2286-2290

Kabát (1990), ss. 415-416

Malenová (2006)

Pírek (Nedatováno), ss. 211-214

Slabý (1960)

149Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 2287-2288.
150Chaloupka (1969), s. 425.
151Chaloupka (1969), ss. 427-428. V šedesátých letech měl časopis dvojstránku „Poznávejte básníky světa“, 
jiná překladová literatura se v něm však objevovala jen málo. 
152 Http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2002. Návštěva provedena 7. 11. 
2009.
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Uhde (1958)

Mateřídouška - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)
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MATICE DÍTEK

Podtitul:

Zásoba povídek, básní, písní a říkání pro školy mateřské a četba pro nejútlejší čtenáře od 

šestého do devátého roku

Zásoba povídek, básní, písní a říkání pro školy mateřské a četba pro mladistvé čtenářstvo 

(1. ročnk)

Četba pro mladistvé čtenářstvo a zásoba povídek, básní, písní a říkání pro školy mateřské a 

pro nejnižší třídy škol obecných (1886-1888)

Časopis mládeže školní (1889-1895)

Roky vydávání:

1885-1888 jako příloha pedagogického časopisu Pěstoun Moravský

1889-1895 samostatně

Periodicita:

Měsíčník, 

Od roku 1889 jednou za deset dní

Od září 1890 čtrnáctideník

Od září 1892 vycházela neperiodicky, přibližně jednou měsíčně

Vydavatel:

Antonín Konstantin Víták (vydavatel a redakor Pěstouna Moravského) v Poličce (1. roč)

Jan Scholle v Chrudimi (2.-5. roč.)

F. A. Urbánek  (6.-7. roč.)

František Hoblík v Pardubicích. (8.-9. roč.)

František Horálek, Královské Vinohrady(od 10. roč.)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Antonín Konstantin Víták

František Hoblík (od 6. ročníku)

František Horálek (od 10. ročníku)
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Spolupracovníci a přispěvatelé: 

F. J. Andrlík, Josef Brunclík, H. Buchalová, F. Hoblík, Ludmila Grossmannová-Brodská, 

E. Musil-Daňkovský, Leona Pamrová, Karel Václav Rais, Jan Scholle, Vilma Sokolová, 

Josef  Soukal,  Karel V. Tuček, Ludvík Unger,  F.  A. Urbánek,  Matouš Václavek,  Štěpán 

Vydra, Karel J. Zákoucký, Josef Zařičanský, 

Ilustrátoři a výtvarníci:

Ilustrace v časopisu nebyly obvykle podepsány.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Matice dítek byla určena čtenářům mezi 6. a 9. rokem věku. Časopis si nekladl umělecké a 

esteticko-výchovné cíle (byť tiskl např. dětské verše K. V. Raise či pohádky), jeho ráz byl 

především  nábožensko-naučný,  směřovaný  na  výchovu  k čisté  zbožnosti  v  národním 

duchu.  Děti  často  oslovoval  přímo,  jako  při  školním  výkladu  („Zpíváte  rády,  dítky  

rozmilé?“ „Víte, milé dítky, co je to rukopis?“). 

Matice dítek  tiskla poezii  a prózu, naučné články a zprávy a zajímavosti  z kultury, 

vědy  a  světa.  Vítákovi  spolupracovníci  později  zjemnili  nábožensko-výchovný  ráz 

časopisu,  ale  nikdy  ho  zcela  nepominuli.  Časopis  doplňovaly  ilustrace  doplňující  text, 

často  portréty  národních  velikánů  či  historické  a  přírodní  scény.  Velká  část  obsahu se 

věnovala vyprávění o velkých postavách národní historie (Václav Hanka, Karolína Světlá, 

Karel  Jaromír  Erben,  Karel  Alois  Vinařický...),  případně  mravoučné  próze.  Časopis 

podporoval svůj mateřský titul Pěstoun moravský, účastnící se sporu o RKZ na straně jeho 

obhájců,  tištěním  beletrizovaných  úryvků  z obou  rukopisů,  podobizen  a  medailůnů 

Václava  Hanky a  dalších  zúčastněných  postav.153 Na závěr  časopisu  patřily  hádanky a 

rébusy. 154  

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 424-425 

Lexikon české literatury 3/I (2000), ss. 169-170

Pírek (Nedatováno), ss. 215-217

153 Http://kix.fsv.cvut.cz/~gagan/jag/rukopisy/osobnost/vitak/pestoun.htm, návštěva provedena 25. 7. 2009.
154Podrobný popis vývoje a podoby časopisu viz Lexikon české literatury 3/I (2000), ss. 169-170.
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Měsíčník Dorostu Červeného kříže – viz Lípa
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Mladá republikánská generace v exilu -  viz  Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející 

v češtině mimo území českých zemí)

MLADÁ STRÁŽ

Podtitul:

Noviny pro mládež západních Čech 

od září 1924 Časopis pro mládež

od září 1933 S vlastivědnou přílohou „Pod Radyní“

od září 1935 Vlastivědný a zábavný časopis pro mládež

Roky vydávání:

1918-1941

Periodicita:

Čtrnáctideník

Od roku 1921 měsíčník

Vydavatel:

1918-1919 – Ladislav Lábek

od r. 1920 – M. Salcman

od září 1921 – Učitelská rada

od září 1940 – Jednota učitelstva národních škol, Plzeň

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Božena Růžková

A. Tyrpeklová a Ota Dubský

Frank Wenig (1927-1941)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

G.  Alstrová,  Lily  Bubelová,  Blažena  Černovická,  O.  Dubský,  F.  V.  Eisenreich,  J. 

Eisenreich, Maryna Fryčová, F. A. Heyduk, F. Homolka, P. Homolka, S. Homolka, F. J. 

411



Hruška, Jiří Kajer, R. Kepka, H. Kieswetterová, Karel Klostermann, František Kovařík, V. 

Krofta, L. Lábek, Miloš Linda, R. Medek, Tereza Mellanová, Alois Mrštík, J. Nesnídal, Jan 

Petrus,   Antonín  Pochop,  L.  Pölzelbauerová,  Marie  Poppeová,  Otakar  Pospíšil,  B. 

Procházková, dr. Róna, B. Růžková, Anna Řeháková, R. Schwarzová, Pavel Skřivan, Josef 

Skupa, Frantiek Sobotka, Kamila Sojková, Vilma Sokolová, Růžena Svobodová, Eduard 

Šimek,  František  Štampach,  J.  Šterzl,  Joža  Toucová-Mettlerová,  J.  F.  Urban,  Václav 

Valenta-Alfa,  J.  Vavřík,  A.  Větvičková,  Pavel  Viklan,  Tadeáš  Vrba,  Frank  Wenig,  K. 

Zahradník, D. Zámecký, L. N. Zvěřina, Marie Žlábková,

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

J. Hodek, V. Hynais, Antonín Pochop, J. Štursa, J. Wenig, 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Regionální  plzeňský  titul  vznikl  z přílohy  nazvané  Naší  mládeži v plzeňském  Českém 

deníku. Stál svou podobou na pomezí časopisu a vlastivědného sborníku, kvalitou však 

obvyklé vlastivědné sborníky přesahoval. Svým vnějším vzhledem se Mladá stráž blížila 

novinám, její obsah byl však především beletristický. 

Časopis tiskl kvalitní a převážné původní povídky a verše, a také vlastivědné články 

z regionu Západních Čech a Šumavy. Titul připomínal i významná výročí a jubilea, nabízel 

rubriky  jako  „Příroda  a  zdravotnictví“  či  „Ze  světa“.  Zábavu  obstarával  „Kašpárkův 

koutek“  (psaný  Josefem  Skupou,  později  Frankem  Wenigem,  kresbami  jsem  přispěl  i 

mladičký Jiří Trnka ještě jako žák obecné školy) a pravidelný fejeton. 

Časopis vycházel  na levném papíře a kvalita  tisku obrazového doprovodu tak byla 

nižší, nízká byla ovšem i cena časopisu. 

Titul  vydával  vlastní  knižnici  s názvem  Knihy  Mladé  stráže,  mj.  se  Skupovými  a 

Wenigovými knihami o Kašpárkovi a Spejblovi. Měl také přílohy „Naše zítřky“ (1919-

1935) a „Pod Radyní“ (1926-1933)

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováni), ss. 218-219

Pospíšil, Suk (1924), s. 275

Wenig (1927)
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Mladé proudy - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)
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MLADÉ RAKOUSKO

Podtitul:

List věnovaný mládeži

Roky vydávání:

1916-1918

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Školní inspektor, císařský rada Jaroslav Karásek, Brno

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jaroslav Karásek, 

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Pavel Kaltschmid 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Autorem většiny ilustrací  v časopisu  byl  Eduard Millén,  doprovodné  fotografie  nebyly 

signovány.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis  reprezentoval  během  1.  světové  války  oficiální  prodynastickou  linii  Byl 

distribuován  do  škol  jako  propagační  materiál  dynastie.  Obsahoval  články  o  císařské 

rodině, projevy loajality ve verších i v próze, a kromě toho zejména popisy technických 

vymožeností (ponorky, letadla), oceněné žákovské slohové práce, vlastivědné popisy (např. 

českých hradů) a rubriky „Ze života“, „Zdravotnictví“ či „Různosti“. Titul měl i vlastní 

„Zábavný koutek“. 
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„Názvy kapitol a jejich témata v prvním čísle prvního ročníku vypadaly takto: Dlouho  

živ  buď  císař  a  král,  Čechové  císařským  novomanželům,  Náš  císař,  Maršál  Radecký,  

Z dějin  pušky,  Význam  průpravy  vojenské,  Bagdad,  Evžen  Savojský  a  vítězství  jeho  u  

Bělehradu, Do světa!, Naše hrady – Habsburg, Perštýn, Naši hrdinové, Cvičení vojenská,  

Ze  života  –  poraď,  pozdrav,  pracuj,  pomoc  hořícím,  Zdravotnictví  –  varuj  se  lihovin,  

Rádce  pro  život  –  čištění  skvrn,  Veselý  koutek  (...) Počet  stran  kolísal,  neboť  časopis  

vycházel  v prvním roce v nepravidelných intervalech.  První číslo bylo trojité a všechny  

krom posledního dvojité.  (...)  Každému ročnímu předplatiteli bylo zaručeno pojištění na  

úraz a povinné ručení při vojenské přípravě mládeže a při tělocvičných hrách. Zároveň  

byla  čtenářům nabízena také  obuv dotovaná ministerstvem zeměbrany.“155 Na poslední 

straně  skutčeně  tiskl  sebepropagační  rubriku  „Naše  výhody“  o  výhodách  spojených 

s předplacením časopisu.

Použitá a další sekundární literatura:

Tománková (2008), ss. 19-20

155 Tománková (2008), s. 20.
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MLADÉ SNAHY 
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Podtitul:

Čtrnáctideník pro mládež

od února 1931 Noviny pro mládež

od září 1931 Školní noviny

od září 1932 Školní noviny. Obrázkový měsíčník

od září 1933 Obrázkové noviny pro mládež

Roky vydávání:

1930-1935

Periodicita:

Čtrnáctideník

Od září 1932 měsíčník

Vydavatel:

Rudolf Svačina v Kvíčovicích u Holýšova

od září 1933 Jan Kobes

od září 1934 opět Rudolf Svačina

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Květuš Plecer a Rudolf Svačina (1. a 2. ročník)

Rudolf Svačina (od 3. ročníku)

Spolupracovníci a přispěvatelé: 

V. Beneš, K. Doubravský, S. Homolka, F. Jungbauer, A. Juppa, F. Kahoun, Jan Kobes, M. 

Kohoutek, K. Kulhánek, A. Mach, J. Nauman, F. Pátek, Květuš Plecer, J. Prchal, S. Řehák, 

H. Sedláček, J. M. Strnadel, J. Svačina, R. Svačina, L. Sychrava, J. toucová-Mettlerová, V. 

Valenta-Alfa, J. Vrba, A. Wenig, J. Žemla

Ilustrátoři a výtvarníci:

 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:
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Časopis novinového charakteru (podobně jako Děti republiky  či  Mladý svět) s  kvalitním 

obsahem  založil  učitel  Rudolf  Svačina  v Kvíčovicích  u  Holýšova,  později  ho  převzal 

vydavatel  Jan  Kobes.  Stejně  jako  další  podobné  tituly  otiskovaly  Mladé  snahy pro 

zdůraznění  svého přiblížení  novinám úvodník a  fejeton  a  další  novinové rubriky.  Titul 

oslovoval  své  čtenáře  „Mladí  snaživci!“,  byl  černobílý  a  jako  obrazový  doporovod 

používal zejména fotografie. Vycházel na větším formátu a jeho obsahem byla především 

drť zajímavých zpráv, z nichž  část byla zařazena do příležitostných rubrik jako“Zprávy a 

události“  „Pamětihodnosti“,  „Časové  zajímavosti“  atd.  Dále  měl  titul  svůj  „Historický 

koutek“,  rubriky  „Člověk  -  Občan“  či  „Módní  koutek“,  fejeton  s  názvem  „Beseda“, 

„Hlídku časovou“ a „Hlídku mládeže“ s příspěvky čtenářů, „Skautskou hlídku“, rubriku 

věnovanou  vysílání  „Školského  rozhlasu“  Radiojournalu,  „Skautskou  hlídku“,  ůSkolní 

jeviště“, „Mladou  kuchařku“, rubriku „Sport a hry“, „Zábavné čtení“a  na poslední straně 

„Zábavný koutek“ s hádankami, žertovnám komiksem a anekdotami. Rubriky nebyly vždy 

bezpodmínečně  pravidelné,  některé  (např.  „Hlídka  protialkoholní“)  vycházely  jen 

výjimečně. Obsah titulu byl pestrý a zajímavý.

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 220-221

Mládeži českoslovanské -  viz  Příloha č.  1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro  

dospělé)
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MLÁDÍ

(DÍTĚ)

Podtitul:

Bez podtitulu

Roky vydávání:

1907/1908

1908-1910 (pod názvem Dítě)

1914 (opět pod názvem Mládí)

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

Bedřich Kočí

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Josef Soukup

Spolupracovníci a přispěvatelé: 

Svatopluk Čech, Jan Dolenský, Jan Herben, Marie Syrová, Tereza Turnerová

Ilustrátoři a výtvarníci:

Mikoláš Aleš, Jaroslav Panuška, 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Černobílý čtrnáctideník byl dalším z pokusů Jana Dolenského a jeho spolupracovníků o 

kvalitní  periodikum  pro  děti  (viz  heslo  Květy  mládeže).  Titul  byl  zajímavě  a  bohatě 

ilustrovaný,  tiskl  verše,  povídky,  byl  dělený  na  „Čtení  zábavné“  a  Čtení  poučné“,  ve 

kterém se specializoval na vlastivědné putování po památných místech a na dějiny umění. 

Měl  esperantský  kurz  a  tiskl  práce  dětí,  které  zároveň  inspiroval  k vlastní  činnosti 

rubrikami „Besídka pro kreslíře“ či „Besídka pro počtáře“ pořádal čtenářské soutěže pod 

názvem  „Závody  o  ceny“.  Mládí tisklo  i  hádankářské  „Různé  zábavy“,  a  také 
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nepravidelnou rubriku „Co nového ve světě“ se zprávami ze zahraničí.  Jeho obsah byl 

pestřejší  a  materiály  kratší  než u většiny soudobých časopisů  pro děti.  Poslední  strana 

časopisu byla vyhrazena inzerci. 

Vzhledem k rozdílným názorům na obsah časopisu mezi redakcí a vydavatelem Kočím 

se však Mládí ani pod novým názvem Dítě neudrželo déle. Josef Soukup se pokusil časopis 

obnovit roku 1914 opět pod názvem Mládí, nová koncepce měla být podobná levicovému 

Vzkříšení, orientovaná na sociální výchovu dětí. Časopis však zahynul velmi záhy. 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena
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MLÁDÍ

Podtitul:

Obrázkový měsíčník pro mládež (1. roč)

Obrázkové noviny pro mládež, dorost sokolský a studentstvo (2.-4. roč)

Od září 1922 Obrázkové noviny pro mládež (5.-11. roč)

Od září 1927 Obrázkový časopis pro mládež (roč. 12-24)

Roky vydávání:

1914

1919-1941

Periodicita:

Měsíčník (1914)

Čtrnáctideník (od roku 1919) 

Vydavatel:

Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě

od 2. ročníku František V. Pokorný, Brno

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Josef Matějík a B. Jančík (1914)

Augustin Prachař (od roku 1919)

v ročníku 1925/1926 je v tiráži uveden Redakční kruh učitelský, redaktorem byl však dále 

Augustin Prachař

Spolupracovníci a přispěvatelé

A. Barnet, V. Beneš-Buchlovan, V. Bízek, E.  Bronec, J. Brožová-Malá, J.  Budínský, F. 

Bukovský, A. Caha, J. Čáp. J. Čepek, J. Červenka, K. Dewetter, K. Doubravský, Alois  

Dichtl  (někdy  psán  jako  Dychtl),  Josef  Fuksa,  O.  Grydílová,  J.  Guth-Jarkovský,  Ada 

Habřina,  M. Heinzová,  J.  Honner,  K.  Hroch,  Jaroslav  Hubálek,  Antonín  Humpolík,  Z. 

Christinová,  Vítězslav  Illich,  M.  Jehlička,  J.  Jech,  Antonín  Jenne,  J.  John,  František 

Jungbauer, R. F. Jura, V. Kapoun, V. Klemsa, J. Klvaňa, V. Knotek, M. Kohoutek, Fráňa 

Kopeček, J. Kotas, Antonín Kozel, P. Křičková, J. Kubička, Joža Loubalová, A. Mach, J. 
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Matějík,  V.  Mazálek,  František  Mrkvička,  J.  Nerad,  M.  Nováková,  František  Omelka, 

Omelka,  F.  Omelková,  A.  Ondrůj,  Z.  Oplištil,  M. Paclíková,  F.  Pátek,  Josef  Pavel,  F.  

Pánek, K. Paukner, Josef Pavel, Jan Petrus, Bedřich Pfleger, K. Pilátová, F. Pobuda, Štěpán 

Polášek-Topol,  Marie  Poppeová,  Augustin  Prachař,  M.  Prášek,  Josef  Prchal,  B.  Říha, 

Hanuš Sedláček-Promyk, M. Skořepa, Kamila Sojková, J. Soukal, Miloslav J. Sousedík, J. 

Spáčil, Josef Spilka, J. Šembera, V. Šimíček, J.Šulc, E. Tintěrová, J. E. Topol,  František 

Továrek, A. Trn, J. Valenta, K. Vašek, Z. Vašica, A. Veselý, Miloš Veselý, Frank Wenig,  

Alois Záruba, J. Zimerman 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikuláš Aleš M. Duchek, A. Hála, K. Kapoun, J. Knebl, František Koblic, Josef Mánes, D. 

Morávek,  Antonín  Pavlíček,  F.  Pokorný,  Ludvík  Richter.  Řada  ilustrací  a  fotografií 

v časopisu nebyla podepsána. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis stihl před 1. světovou válkou vydat pouhých šest čísel, po skončení války byl však 

záhy obnoven a vycházel až do počátku 40. let. 

Titul, moderní svým pojetím (sloupcovou novinovou sazbou, zaměřením na kvalitní 

soudobé autory atd.), držel vyvážený obsah se složkou výchovnou, vzdělávací i zábavnou. 

Důraz  kladl  na  naučné  materiály  technické,  přírodovědné  a  historické,  stejně  jako  na 

občanskou výchovu. Časopis propagoval ideje nově vzniklého státu, tiskl články o jeho 

oficiálních  představitelích  (zejm.  materiály  masarykovské)156 a  o  historii  země.  Zcela 

pomíjel  náboženství.  Proto se někdy stával  terčem útoků katolického tisku.  Dokonce i 

křesťanské svátky (Vánoce, Velikonoce) pojímal civilně, zcela bez křesťanského étosu.157

Mládí  publikovalo  ukázky  z moderní  domácí  tvorby  autorů  pro  mládež,  bylo 

beletristicky i koncepčně modernizujícím dětským časopisem. Tisklo prózu a v hojné míře 

i poezii českých klasiků, ale především původní soudobou tvorbu. Na titulní straně měla 

obvykle místo báseň a začátek delší prózy, první část časopisu byla beletristická a naučná, 

vydání  uzavíraly  stálé  rubriky.  V časopisu  se  objevovaly  ilustrované  návody  k výrobě 

156A to nejen naučně vzdělávací.  Např.  č.  4  roč.  VIII  (1934/1935) uvádí  text  Františka Mrkvičky „Jako 
tatínek“, pojednávající o malém chlapci, který jde přes značnou nepřízeň počasí do školy jen proto, aby tu 
mohl přednést báseň o prezidentu Masarykovi, za což ho pochválí ředitel školy i otec legionář. 
157Tak vánoční 8. číslo XV. ročníku ze 17. prosince 1931 uvádí báseň „Vánoční stromy“ o tom, jak podarovat 
chudé, a dvě vánoční povídky. Jedna z nich pojednává o brzkém příchodu jara a druhá o dětech, které se 
pokusily  tajně  ukrást  čokoládového  koníka  z vánočního  stromku.  Přestože  je  mnoho  materiálů  čísla 
vánočních, není tu žádný s odkazem na církevní tradici. Kreslený Betlém je civilní, obklopený dětmi, bez 
jakýchkoliv atributů svatosti postav, připomínající běžnou selskou rodinu. 
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různých drobností  na hraní  i  do  domácnosti,  dále  kreslené  ilustrace  i  fotografie,  často 

zeměpisné z Čech, Moravy, Slovenska i ciziny. Výjimečně též drobné obrázkové seriály.158 

Časopis  tiskl  stálé  rubriky  „Slovenský  koutek“  ve  slovenštině,  sokolskou  rubriku 

„Naše káňata“, „Veselý koutek“ či „Zábavný koutek“, „Práce žáků“ s texty a díly čtenářů, 

„Z domova i z ciziny“, „Co nového“ s krátkými zprávami, „Hádanky“ aj.159 Jeho výtvarná 

úroveň nebyla valná, publikoval často nekvalitní fotografie a další obrazový doprovod.160

Mimo jiné i díky své nízké ceně (časopis byl jedním z nejlacinějších titulů vůbec) bylo 

Mládí široce  populární  a  často  ho  ve  školách  odebíraly  celé  třídy.161 Drželo  si  svou 

specifickou  grafickou  podobu  po  celou  dobu  existence.162 V květnu  1941  byl  časopis 

úředně zastaven.

V letech 1920 a 1921 vyšly z časopisu i knižní výbory pod názvem  Výbor z Mládí. 

Titul vydával také vlastní Knihovničku Mládí.163

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 2365-2367

Lexikon české literatury 3/I (2000), ss. 295-297

Pírek (Nedatováno), ss. 222-223

Pospíšil, Suk (1924), s. 273

Mladoň - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

158Viz např. „Jak Brok, pejsek honicí, sežral mýdlo holicí“ v č. 14 ročníku XVII.
159Lexikon české literatury 3/I (2000), s. 296.
160Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 2365.
161Pospíšil, Suk (1924), s. 273, viz též Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 2365.
162Hrdlička (1940), s. 77.
163Viz Studenovský-Bláha (2000), ss. 175-177.
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MLADÝ ČECH

Podtitul:

List pro zábavu a poučení mládeže dospívající

Roky vydávání:

1900-1902 

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

Bohuslav Šimáček

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jan Dolenský

Spolupracovníci a přispěvatelé: 

Josef Klenka, Josef Klika, Vilma Sokolová-Seidlová, Alois Svojsík, W. Uminski, Antonín 

Josef Zavadil, řada článků byla nepodepsána

Ilustrátoři a výtvarníci:

Mikoláš Aleš, většina doprovodných ilustrací, fotografií a rytin byla nepodepsána

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Titul vybudovaný Janem Dolenským navazoval na Květy mládeže  a Českou mládež, měl 

s těmito  tituly  i  obdobnou ideovou koncepci,  založenou  na  kvalitní  beletrii  a  výchově 

k umění, obsahoval však např. i rubriku určenou šachistům. Byl určen především starším 

dětem a měl ambici „být jejich prvními novinami“.164 Na obálce publikoval reklamu, a také 

hádanky  a  křížovky a  výsledky  svých luštitelských  soutěží.  Vycházel  tři  ročníky,  poté 

zanikl. 

Použitá a další sekundární literatura:

164Hlásala to obálka prvního čísla 3. ročníku na titulní straně. 
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Nenalezena

 

Mladý  čtenář -  viz  Příloha  č.  5  (Dětské  časopisy,  vycházející v češtině  mimo  území  

českých zemí)

Mladý čtenář od Trstenické stezky -  viz  Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné  

sborníky)

Mladý filatelista - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež) a Příloha č. 4  

(Zájmové a oborové dětské časopisy)
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(SEDMIHLÁSEK)

Podtitul:

Noviny pro mládež

Roky vydávání:

1945-1950

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Státní nakladatelství v Praze

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jaromír Hořejš (1945-1946, Sedmihláska redigoval až do roku 1949)

J. Paur,

V. Netušil,

Jan Červenka (1948-1951)

Spolupracovníci a přispěvatelé: 

Karel Adam, Jiří Bouzek, Vojtěch Cinybulk, V. Čtvrtek, Petr Denk, Josef Hiršal, Jaromír 

Hořejš, Jan Hostáň, Karel Hroch, Václav Chmelíř, František Jančík, František Jungbauer, 

Luděk Kavan, Helena Kohoutová, Luděk Kovan, Jan Luka, Rudolf Lužík, Anna Malinská 

Z. Marčanová, V. Musilová, Vítězslav Nezval, František Omelka, František Pátek, Josef 

Pavel,  Jan Peka,  Hanuš Sedláček,  Josef Spilka,  Marie  Syrová,  B.  Studna,  V.  Šolc,  M. 

Šotková, František Štěpánek, Marie Štulíková, V. Švec, Vít Tesař, Bohumil Tožička, Jan 

Týml, Jiří Ujavský, Fráňa Velkoborský, Miloš Veselý, Frank Wenig, Prokop Zedníček, 

Ilustrátoři a výtvarníci:

Mikoláš Aleš, Vojtěch Cinybulk, Eva Hendrychová, Alena Ladová, A. V. Mašek, Václav 

Matas, A. Moravec, Ondřej Sekora, V. Tauer

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:
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První periodikum pro starší děti a mládež, vzniklé u nás po skončení 2. světové války, mělo 

název Mladý hlas a navazovalo na předválečný Mladý svět. Šlo o pestrý novinový časopis 

pro mládež s přílohou „pro malé čtenáře“ s názvem Sedmihlásek (redigovanou Jaromírem 

Hořejšem  a  posléze  Josefem  Spilkou). Časopis  s nadšením  přijal  novou,  „lidově 

demokratickou“ orientaci státu a publikoval řadu materiálů o SSSR. 

Obsah časopisu odpovídal jeho „novinové“ podobě, časopis publikoval pestrou tříšť 

zpráv a zajímavosti z republiky i z ciziny, měl jen málo pravidelných rubrik (např. „Čtenáři 

nám  píší“)  a  byl  ilustrován  převážně  fotografiemi.  Mladý  hlas  vycházel  černobíle, 

publikoval i ilustrace,  případně notové zápisy apod. Čtenářsky byl úspěšný, měl  kolem 

300 000 čtenářů. Byl nahrazen Pionýrskými novinami. 

Sedmihlásek s podtitulem „Příloha Mladého hlasu pro malé čtenáře“ publikoval na menším 

formátu  černobílé  obrázky a texty  psané  většími  písmeny v jednosloupcové sazbě.  Byl 

určený  menším  čtenářům,  publikoval  také  překladovou  beletrii  pro  děti,  zejména  ze 

slovanských  literatur.  Věnoval  se  klasické  dětské  literatuře  (tiskl  verše  Josefa  Václava 

Sládka,  Josefa  Kožíška  atd.)  a  kresbě  pro  děti,  ale  rovněž  aktuální  tvorbě  soudobých 

básníků a ilustrátorů. 

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 433, 452

Pírek (Nedatováno), ss. 225-226
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MLADÝ HLASATEL

(MALÝ HLASATEL)

Podtitul:

Obrázkový, zábavný časopis pro chlapce a děvčata

Roky vydávání:

1935-1936 vycházel jako Malý hlasatel

od roku 1936 (1936-1941), tedy od počátku druhého ročníku jako Mladý hlasatel

Periodicita:

Týdeník

Vydavatel:

Melantrich

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Břetislav Mencák (1935-1938)

Karel Bureš (prosinec 1938-1941)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Jaroslav Foglar, 

J.  K.  Baby, Otakar  Batlička,  František  Běhounek,  K.  Bejsta,  J.  Bican,  Václav  Robert 

Bozděch,  B.  Brožek,  J.  Brožová-Malá,  Arnošt  Cechmajstr,  Jan  Karel  Čemus,  B. 

Dobrovolný, K. P. Dřevnická, E. Fiker, J. Frank, N. Frýd, K. Hájek, J. Havel, L. Havel, D. 

Haut, V. Illich, M. Jariš, V. Jizerský, V. Kaplický, Hana Klánová, S. Klíma, K. Knobloch, 

M. Kocourek, V. J. Krýsa, J. Kudela, F. Mačenka, Marie Majerová, Helena Malířová, L. 

Mašínová,  J.  Medula,  K. Michl,  V.  Miko, B. Modrý, Mirko Musil,  V. Neubauer,  J.  Z. 

Novák, Jaroslav Pecháček, J. Petrbok,  F. Plánička, Josef Věromír Pleva, J. Prchal, Hanuš 

Sedláček-Promyk, J. Skalník, S. Sohr, J. Stára, Erik Sterzinger (pod pseudonymem strýček 

Tomy),  J.  Štěpán,  E.  Tintěrová,  J.  M.  Troska,  Fráňa  Velkoborský,  M.  Veselý,  Rudolf 

František Vojíř, A. Wenig, V. Zahálka, T. Č. Zelinka

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:
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B. Adámek, T. Bechnik, F. Bidlo, Zdeněk Burian, J. Ctibor, Walt Disney, V. Dobrovolný, J.  

Fiala, Jan Fischer, O. Fuchs, D. Haut, J. Holler, V. Hložník, L. Illečko, L. Jánská, Václav 

Junek,  Bohumil  Konečný-Bimba,  Josef  Lada,  J.  Lebeda,  M.  Málková,  R.  Mates,  A. 

Moravec, P. Morávek, M. Paša, Jaroslav Pecháček, V. Preiss, Svatopluk Sova (fotograf), F. 

Stecker, F. Stejskal,, F. Skořepa, Sláva Štochl (fotograf), R. Šváb, F. Tichý, J. Trnka, M. 

Troup, J. Vencl, M. Vořechová-Vejvodová, J. Wenig, Vincenc Živný 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Legendární foglarovský časopis  Mladý hlasatel se zaměřoval na zábavu a výchovu dětí 

pomocí  jejich  vlastních  zájmů  a  pojetí  světa.  „Vstoupil  do  dětského  časopisectví  se  

záměrem  překonat  vžité,  standardní  pojetí  časopisu  pro  mládež  a  postupně  se  také  

vzdaloval dosavadní praxi jak obsahově, tak výtvarným řešením a technikou tisku.“165 

Mladý skautský vůdce Jaroslav Foglar166 se přes velké množství časopiseckých titulů 

pro  děti  a  mládež,  vycházejících  u  nás  ve  30.  letech  20.  století  rozhodl  navrhnout 

v nakladatelství Melantrich vznik titulu nového, zcela odlišného od ostatních. Doufal, že 

nový časopis, určený dětem mezi 10-15 lety, bude svěřen jemu.167 Ve svých nadějích byl 

však zklamán. Ideu nového časopisu sice nakladatelství přijímá, jeho vedení však svěřuje 

zkušenějšímu  editorovi.  Odpovědným  redaktorem  časopisu  se  stal  Břetislav  Mencák. 

Foglar je v prvních letech pouhým externím spolupracovníkem redakce.  

Časopis dostává název  Malý hlasatel. Jeho ukázkové, nulté číslo vychází 24. června 

1935 a rozdává se zdarma.  Sedmého září  1935 začíná  týdeník  Malý hlasatel  vycházet 

pravidelně.168 Foglar  v něm  dostává  zprvu  jen  nevelký  prostor.  Je  redaktorem  rubriky 

„Skautská  stezka“,  navrhuje  do  časopisu  zařadit  románovou  přílohu  a  organizovat 

filatelistickou soutěž. Jeho nápady mají úspěch, nejdůležitější novinku, vznik čtenářských 

klubů časopisu, však Mencák odmítá. Zůstává z ní jen torzo, soutěž pro jednotlivce zvaná 

„Tábor mladých“,169 vyznamenávající děti a mládež za odvážné a významné skutky.

Od počátku druhého ročníku časopis mění název na Mladý hlasatel.  Foglar ke konci 

ročníku přesvědčuje na zvláštní schůzce vedení redakce a Melantrichu k pokusu zavést 

čtenářské kluby (poloorganizované skupinky dětí od čtyř členů výš, řídící se dobrovolně 

165Lexikon české literatury 3/I (2000), s. 298.
166Foglar v té době vydával pro 2. pražský skautský oddíl, který vedl, časopis Čigoligo. Byl to na jeden oddíl 
omezený junácký věstník,  ale vzhledem k Foglarově proslulosti  a aktivitě se stal zdrojovým a vzorovým 
časopisem pro řadu dalších podobných periodik, Foglarovi sloužil jako zkouška nápadů, které později uváděl 
na stránkách Mladého hlasatele, Vpředu či svých knih. 
167Polák (2003), ss. 11-15.
168Polák (2003), s. 11.
169Polák (2003), ss. 12-13.
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pravidly a zákony otiskovanými v časopisu). Výzva k jejich zakládání se objevuje ve 36. 

čísle druhého ročníku, které vychází 8. května 1937. Přes skeptický postoj redakce se do 

čtrnácti dnů přihlašuje více než 100 klubů, do konce ročníku je jich už téměř 300. 

Ve  třetím ročníku má časopis  náklad  50 000 výtisků.  Do konce  třetího  ročníku je 

čtenářských klubů více než 1000, hlásí se kluby z celé republiky a dokonce z Vídně. Ty je 

však možné přijímat jen do záboru Rakouska Německem v březnu 1938.170

Na počátku čtvrtého ročníku, v září 1938, je vyhlášena mobilizace. Břetislav Mencák 

je odvelen a časopis na dva měsíce zastavuje vycházení. Po podpisu Mnichovské dohody a 

demobilizaci se Mencák do redakce už nevrací, za nevyjasněných okolností  odchází do 

Vilímkova nakladatelství řídit Malého čtenáře.171 

Odpovědným  redaktorem  Mladého  hlasatele  je  ředitelem  Melantrichu  Jaroslavem 

Šaldou jmenován sportovní novinář, byvší redaktor melantrišského sportovního týdeníku 

Star Karel Bureš. Jaroslav Foglar se stává plnoprávným členem redakce. Obnovený Mladý 

hlasatel  vychází  od  3.  prosince  1938  (vydání  je  číslováno  jako  5.  číslo  IV.  ročníku). 

Časopis mění svou podobu, objevují se nové rubriky i přispěvatelé. 

Časopis rozšiřuje pestrost svého obsahu. Bureš, který nadále pracuje i ve sportovní 

redakci  Melantrichu,  zavádí  rubriku  „Sportovní  škola“,  do  níž  přispívají  nejznámější 

domácí  sportovci  (Josef  Bican,  Jaroslav  Burger,  Boža  Modrý,  František  Plánička  aj). 

Vznikají  rubriky  „Práce  našich  čtenářů“  a  „Domácí  dílna“.  Do  časopisu  začíná 

dobrodružnými  povídkami  a  rubrikou  „Kurs  radiotelegrafie“  přispívat  Otakar  Batlička. 

Mezi další nové rubriky patří: „Stroje, které nás zajímají“, „Létající modely“, přicházejí 

Disneyovy  postavičky  atd.  V sedmém  čísle  4.  ročníku  (17.  prosince  1938)  se  poprvé 

objevuje komiks Rychlé šípy, který zajistil časopisu proslulost.  Na konci čtvrtého ročníku 

je přihlášeno téměř 2800 čtenářských klubů a časopis má náklad 68 000 výtisků.  172 Do 

konce čtvrtého ročníku se náklad zvedá na 120 000 výtisků týdně, pátý ročník (1940/1941) 

časopis zahajuje se 130 000 výtisky, náklad však brzy překračuje 200 000 výtisků a časopis 

se stává daleko nejoblíbenějším dětským periodikem v zemi. Čtvrtého listopadu 1940 je 

rozpuštěn Junák a řada jeho členů transformuje své družiny do klubů Mladého hlasatele.173 

Časopis  vychází  až  do května  1941.  Poslední  číslo  (38.  číslo  pátého ročníku)  vychází 

v nákladu 204 000174 výtisků 17. května. Počet registrovaných klubů je v tu chvíli 24 600. 

170Polák (2003). s. 15.
171Už na  počátku  spolupráce  ale  jedno z jím připravených čísel  neprojde  politickou cenzurou  a  Mencák 
redakci Malého čtenáře opouští. Polák (2003), s. 16.
172Polák (2003), ss. 17-21.
173Zapletal (2007), s. 54.
174Foglar (1990), s. 44.
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Ve  srovnání  s časopiseckou  konkurencí  své  doby  je  Mladý  hlasatel časopisem 

inovátorským na první pohled. Je tištěn plnobarevně na ofsetu,175 má řadu zcela nových 

rubrik,  a  především zcela  jiný přístup  ke svým čtenářům,  k nimž  už  nemluví  z pozice 

učitele  a  vychovatele,  nýbrž  partnera  sdílejícího  stejné  hodnoty.  Od  počátku  inspiruje 

dětské  publikum ke  chvályhodnému (statečnému,  čestnému atd.)  chování,  nikoliv  však 

proklamací  či  exemply  s vyobrazením  trestů,  nýbrž  ukázkami  příkladů  a  vzorů 

k následování (ať už reálných, v soutěži „Tábor mladých“, či literárních, jako v komiksu 

Rychlé šípy). Především ale zavádí myšlenku čtenářských klubů jako zcela nový způsob 

práce s mládeží, založený na její vlastní aktivitě a jen usměrňovaný dospělými v časopisu. 

Čtenářské kluby byly inspirované skatuským systémem družin, měly to být družiny pro 

děti neorganizované ve skautské organizaci.176 Foglar se jejich založením pokusil rozšířit 

svůj pedagogický systém, aplikovaný ve skautském oddílu, jejž vedl, na co možná nejšírší 

okruh české mládeže. 

Časopis u nás zahájil obrat k potřebám a zájmům samotného dětského čtenáře místo 

pedagogické představy o výchově a kultivaci „shora“, od rodičů a vychovatelů. Stejně jako 

jeho  poválečný  nástupce  Vpřed vycházel  Mladý  hlasatel v pátek.  Setkal  se  s nepřízní 

dobové odborné veřejnosti, dnes převažuje (přes stále častou kritiku, ovšem už z opačné, 

ještě liberálnější pozice kritizující foglarovské pojetí výchovy jako černobílé a v podstatě 

totalitní)177 jeho oceňování.

Časopis dával slovo samotným čtenářům v názorech na akutální otázky.178 Nevyhýbal 

se společenským tématům složité doby, v roce 1938 např. tiskne fotoreportáž ze cvičení 

protiletecké  obrany  s názvem  „Chceme  mír,  připravujeme  obranu,“  kde  neskrýval 

možnost,  že  dojde  k válce.179 Jen  minimálně  tiskl  obvyklou  výchovnou  poezii  a  dával 

přednost dobrodružným povídkám z válek či exotických  zemí. I v naučných materiálech 

se věnoval zajímavým technickým novinkám, vynálezům či tajům přírody místo apriorně 

poučných  článků  o  historii  vlasti  či  základech  některého  přírodovědného  oboru, 

připomínajícím  učebnice.  Revoluce,  kterou  Mladý  hlasatel  způsobil  mezi  dětskými 

časopisy, měla povahu generačního zlomu. 

175Kvalita  tohoto  obrazového  doprovodu  se  stala  velkým terčem soudobé  kritiky.  Viz  Chaloupka  a  kol. 
(Nedatováno), s. 2373.
176Zapletal (2007), s. 53-54.
177 Viz např. diskuse v Tvaru č. 8/1999, ss. 1, 8-9. 
178V čísle dvě 3. ročníku se např. kvintán MJ vyslovuje ke sporu o zaměstnávání žen v závodech dopisem, 
v němž zmiňuje i praxi zaměstnávání žen v sovětském Rusku a chválí ji.  Ve 24. čísle časopis uveřejňuje 
fotografii desetileté dívky, která shromáždila 10 000 fotografií hereček, bez pohoršení či výsměchu, naopak 
s uznáním její sběratelské vášně. 
179Mladý hlasatel, roč. 3 (1937/1938), č. 31, ss. 10-11.
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Mladý hlasatel tiskl dobrodružnou beletrii, povídky ze skautského prostředí, komiksy 

(kromě  Rychlých  šípů například  i  Disneyovy  komiksy  o  Kačeru  Donaldovi  a  Mickey 

Mouseovi, pro území republiky exkluzivně), románovou přílohu, a také zprávy z domácího 

i zahraničního dění (rubriky „Zprávy z celého světa“ a „Zajímavosti“). Vlastní rubriku měl 

skauting („Skautská stezka“) a především čtenářské kluby (od května 1937, viz oddíl 3.1). 

V prvním ročníku časopis organizoval filatelistickou soutěž. 

Foglar  v časopisu  v ročníku  1940/1941  prvně  otiskl  (na  pokračování)  jednu  ze 

svých nejslavnějších  knih,  Záhadu  hlavolamu (první  část  stínadelské  trilogie  Záhada 

hlavolamu / Stínadla se bouří – tato kniha byla publikována poprvé ve Vpředu / Tajemství  

velkého Vonta).

Úspěch  časopisu  množily  i  neperiodické  přílohy,  např.  tzv.  Zápisník  13  bobříků, 

poprvé vydaný v nakladatelství Kobes roku 1941 a dále několikrát v dalších letech.  

Vzhledem  k množství  memoárové  i  jiné  literatury  existují  i  unikátní  svědectví  o 

způsobu práce redakce Mladého hlasatele a později Vpředu.180 

Časopis  tiskl  vlastní  Knihovnu  Mladého  hlasatele,  vyšlo  14.  svazků  plus  jeden 

neukončený.181 

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), ss. 32-33

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 2371-2374

Lexikon české literatury 3/I (2000), s. 298-299

Polák (2003)

Zapletal (2007)

Http://foglarweb.ic.cz/mlady_hlasatel.php, návštěva provedena 25. 7. 2009

Mladý kamarád - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

180Více k nim viz např. Polák (2003) ss. 17-18, 62,  68-73, 96-98, či Pírek (1990).
181Viz Studenovský-Bláha (2000), s. 174.
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Mladý křesťan – viz Malý Čechoslovák

Mladý křesťan - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)
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Mladý letec -  viz  Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)  a  Příloha č. 4  

(Zájmové a oborové dětské časopisy)

Mladý literát - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Mladý máj - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

MLADÝ REPUBLIKÁN

Podtitul:

Bez podtitulu

Roky vydávání:

1919

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

F. Topič

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Josef Pešek

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Jan Štancl, J. B. Zyka

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Jednoduché černobílé ilustrace v časopisu obvykle nebyly podepsány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

 První „noviny“ určené dětem u nás. Průkopnický časopis novinového charakteru, podoby 

i  formátu  vyházel  každý  druhý  a  čtvrtý  čtvrtek  v  měsíci.  Měl  rubriku  „Besídka“, 
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publikoval fejeton a román na pokračování, jakož i rubriky „Tělocvik a sport“, „Zprávy“, 

„Národní hospodář“, „Literární hlídka“, „Drobnosti“ aj. Tištěné informace měly charakter 

novinových  zpráv  a  oznámení,  byly  stručné  a  aktuální,  věnovaly  se  i  politickým 

problémům.182 K novinám odkazovala i trojsloupcová sazba časopisu ve velkém formátu, 

časopis  vycházel  jen na čtyřech  stranách.  Texty byly (vyjma výjimečně publikovaných 

dětských prací či dopisů) nepodepsány či podepsány šifrou. Mladý republikán publikoval 

prózu na pokračování a reklamu. 

Přes zajímavý a aktuální obsah se časopisu nepodařilo přežít první ročník, zanikl po 

půl roce vycházení. 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

Mladý republikán - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

182Viz např. úvodní článek 3. čísla 1. ročníku s názvem „Kdy klesnou ceny?“.
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MLADÝ SLOVAN

Podtitul:

Nejlacinější obrázkový časopis pro naši milou mládež 

Roky vydávání:

1904-1905

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

A. Neubert v Jilemnici

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Antonín Pochop

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Bedřich Beneš, Jindřich Beneš, Vojta Beneš, Irma Geisslová, A. K. Hevera, Adolf Heyduk, 

S. V. Chaloupka, Antonín Jenne, J. Kaucký, Z. Křeslický, Hynek Marek, J. Milota, Bedřich 

Moravec, Rudolf Panenka, Antonín Pochop, A. Simerská, Pavel Skřivan 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

J. F. Hetteš

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Dětský časopis, vycházející v Jilemnici a kopírující v podstatě koncepci  Malého čtenáře. 

Doprovázely  ho  celostránkové  černobílé  ilustrace,  tiskl  vlastenecky  laděné  materiály, 

historické  i  vlastivědné  (např.  v  rubrice  „Potulky“).  Vedle  beletrie  a  naučných  článků 

publikoval  např.  rubriku  nezamýšleného  dětského humoru s názvem „Kousek dětského 

rozumu“ či „Kořínky dětských rozoumků“.

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena
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MLADÝ SVĚT

Podtitul:

Časopis mládeže československé (prvních 15. čísel)183

Časopis dětský

Roky vydávání:

1920-1925

Periodicita:

Měsíčník 

Vydavatel:

Ústřední spolek Jednoty učitelů na Moravě a ve Slezsku, Brno

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Josef Přibyl

František Pražák (od 3. ročníku)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

L. Hošíčková, Josef Chaloupka, Dalibor Chalupa, F. S. Hed, E. Jarošová,  K. Kalláb, J. 

Spáčil, J. Šembera, A. Veselý, Bartoš Vlček, A. Zemková

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, A. Kašpar, S. Lolek, L. Richter, J. Skrbek, F. Vrobel

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Brněnský Mladý svět  byl pokusem o moderní dětský časopis. Vycházel nejprve v podobě 

blízké  novinám,  pod  vedením  Františka  Pražáka  se  však  posunul  směrem k  časopisu 

beletristickému. 

Mladý svět byl typický zaměřením každého čísla k jednomu ústřednímu tématu (např. 

čísla zvaná „Morava dětem“, „Severské číslo“, „Jaro“, „Francie“ či „Číslo psané dětmi“), 

které zavedl v průběhu 2. ročníku. V měsících, kdy časopis neměl jednotné téma, byl jeho 

183 Pírek (Nedatováno), s. 230
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podtitulem  název  měsíce.184 Redaktor  časopisu  František  Pražák  neuznával  existenci 

zvláštní  „dětské  literatury“,  považoval  za  pro  děti  nejlepší  pečlivě  vybrané  ukázky 

z beletrie  pro  dospělé.  Proto  časopis  netiskl  původní  beletrii,  ale  z textů  pro  dospělé 

(především ze zahraniční a domácí klasiky, ale i z moderních autorů) přinášel příspěvky 

k danému tématu, doplňoval je dětskými pracemi a také rozhovory s dětmi. Ilustrace byly 

černobílé, většinou původní a často tvořené samotnými čtenáři. 

Časopis byl státovorný, podporoval proverepublikový status quo, samostatným číslem 

(roč. 1, č. 13) např. oslavil 71. narozeniny T. G. Masaryka. 

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 230-231

184V ročníku 1922/1923 to však byla např. jen dvě čísla – „Únor“ a „Červen“. 
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MLADÝ SVĚT

(pův. DĚTSKÉ NOVINY jako příloha Národní práce)

Podtitul:

Týdenní noviny pro mládež (roč. 1-13)

Noviny pro mládež (roéč. 14-16)

Roky vydávání:

1929-1945 

Periodicita:

Týdeník

Čtrnáctideník (ročníky 1941/1942 až 1943/1944)

Měsíčník (poslední ročník 1944/1945)

Vydavatel:

Státní nakladatelství v Praze

Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu (roč. 11-16)

Šéfredaktor či odpovědný redaktor:

Alois Majer (1.-5. ročník) s redakčním kruhem

Oktáv Mikan (6.-13. ročník)

Vratislav Lány (14.-16. ročník)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. Alda, J. K. Baby, A. Benda, K. Bodlák, V. Cinybulk, K. Čapek, K. Doubravský, F. Flos,  

Ludmila Grossmannová-Brodská, Jaromír Hořejš, Jan Hostáň, J. Hošek-Přibyslavský, K. 

Hroch,  E.  Jarkovský,  František  Jungbauer,  J.  Kubička,  S.  Kautmannová,  J.  Liška,  A. 

Mayer, V. Medonos, K. Michl, O. Mikan, A. M. Mühlstein, F. Novák, František Omelka, J. 

Ošmera, J. Petrus, K. Polman, Josef Prchal, J. Růžička, V. Rýznar, V. Sehnal, J. Strnadel, L. 

Šebestová, J. Šlajer, J. Šulc, J. E. Topol, Jan Týml, K. Vašek,  Rudolf František Vojíř,  B. 

Vojrychová-Solarová,  M. Veselý,  J.  Vála,  A. Záruba.  Řada materiálů v časopisu nebyla 

podepsaných.  
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Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Fotografie  v časopisu  nebyly  obvykle  podepsány,  případně  byla  jako  zdroj  uvedena 

zpravodajská agentura. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis začal vycházet čtyři roky po zaniklém  Mladém světě  Josefa Přibyla a Františka 

Pražáka, navazoval i na starší Děti republiky a Mladého republikána. Stejně jako ony měl 

Mladý svět novinový ráz i obsah obsah a vycházel týdenně. Byl tištěn černobíle na velkém 

formátu, doprovázely ho především černobílé fotografie, příležitostně kresby. 

„Pestrost obsahu, přinášející přehled soudobého politického, kulturního i sportovního  

dění,  byla  dána  stručnými  úvodníky,  fejetony,  besídkami,  zpravodajstvím,  populárně  

naučnou  prózou  a  zajímavostmi  z vědy,  techniky,  kultury,  umění,  historie,  geografie,  

pojednáními  o  spisovatelích,  umělcích,  malířích,  cestovatelích,  vynálezcích,  ukázkami  

z literární  tvorby  a  drobnou  beletrií,  původní  povídkou-románem na  pokračování  (...),  

články  a  zprávami  s výchovnou  tematikou  a  kaleidoskopem koutků  a  rubrik  naučného  

zaměření (Co nového, Z cizích zemí, Člověk a stroj, Technika, Jak lidé pracují, Z přírody,  

Jazykový  koutek,  Zdraví,  O  našich  spisovatelích  a  umělcích,  Učíme  se  těsnopis  ad.),  

zájmových a informačních (Filmový koutek, Rozhlasový koutek, Sbíráme známky, Šachy,  

Turistika,  Sport,  Dívčí  koutek,  Poradíme  vám,  Z dopisů  našich  čtenářů,  Kalendář)  i  

zábavných (Do ouška, Hlavolamy,  Kdo to ví,  písně,  anekdoty,  křížovky  aj.).  Texty  byly  

doprovozeny četnými fotografiemi, občas i kresbami.185 

Aktuálním událostem byla věnována rubrika „Stát a občan“, zdravému životnímu stylu 

rubrika „Sport, turistika a zdraví“. Tiskl beletristickou rubriku zvanou „Besídka“, většinu 

obsahu  však  tvořily  zeměpisné,  technické  a  vědecké  zajímavosti  a  biografie  slavných 

postav historie. Podtitulu „týdenní noviny pro mládež“ dostávala „Černá kronika“ a také 

fotografie, které časopis otiskoval místo ilustrací. Časopis se věnoval i moderním zájmům 

soudobé mládeže, jako byla např. zmíněná filatelie.

Během okupace zasahovala do časopisu čím dál víc protektorátní  propaganda a na 

jeho  stránkách  publikovali  kolaborantští  novináři.  Titul  publikoval  oslavné  články  a 

fotografie říškých a protektorátních představitelů (či např. Benita Mussoliniho), stejně jako 

válečnou  propagandu  německých  sil  či  překlady  německých  aktivistických  povídek. 

Redakce se snažila  tento trend vyvážit  důrazem na národní klasiku a články o národní 

minulosti,  vlastivědě  a  významných  osobnostech  českých  dějin.186 Titul  měl  zároveň 

185Chaloupka a kol. (nedatováno), s. 2378.
186Chaloupka a kol. (nedatováno), s. 2379.
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zábavný  obsah,  jako  např.  křížovky,  vtipy  či  krátké  ukázky  z beletrie  různých  žánrů. 

Vydával  také  přílohy  jako  „Mladý  svět  pro  sedmileté“  či  „Zápisník  čtenářů  Mladého 

světa“.  Na  samém  konci  války  časopis  přestal  vycházet  (v  dubnu  1945).  Záhy  po 

osvobození bylo jeho vydávání obnoveno pod názvem Mladý hlas.

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 2378-2380

Pírek (Nedatováno), ss. 232-233

Mladý svět - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Mladý technik - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Mladý turista - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Mladý vojín- viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)
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MLADÝ ZLÍN 

Podtitul:
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Časopis zlínských dětí

Roky vydávání:

1931-1944

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Žáci Masarykových škol

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Redakční kruh učitelský spolu s redakčním kruhem žákovským a

Josef Kopeček (roč. 1)

Ladislav Vlček (roč. 2-3)

Alois Sosík (roč. 4-8)

F. M. Grygar (roč. 9-13)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

František Bartoš, Jan Čipera,187 V. Emanuel, L. Novosadová, František Omelka, Jiří Sedlák, 

A. Šulc, Rudolf František Vojíř, žáci zlínských škol

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

František Doubrava, J. Novotný

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis  vycházející  ve  Zlíně  a  podporující  tamější  inovativní  a  experimentální  školní 

postupy,  spojené  s budováním  města  Tomášem  Baťou.  Časopis  tiskl  beletrii  (často 

přeloženou  z ruštiny),  ale  i  publicistické  materiály,  návody  k ručním  pracím  (např. 

k výrobě  kluzáku  či  k pěstování  pelargonií)  v  „Technické  hlídce“  a  seznamoval  děti 

s technickým pokrokem. Tvořili ho učitelé ve spolupráci se žáky. Děti v časopisu rozsáhle 

publikovaly např. kolektivně psané povídky a další materiály. 

187Již  jako  žák  II.  třídy  měšťanské  školy  vedl  redakční  žákovský  kruh.  Nepodařilo  se  ověřit  souvislost 
s faktem, že příjmení Čipera nosil v téže době starosta Zlína.
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 „Zdravý poměr k literatuře a umění projevuje Mladý Zlín (X. roč), sálající ovzduším  

životního  optimismu,  chutí  k prácí  a  vůli  k sebevzdělávání.  Beletrie  je  nadprůměrná.  

Reportáže,  zajímavě  sestavené  se  seriemi  kreseb,  zasvěcují  mládež  do  vývoje  různých  

technických  odvětví.  V hlídce  „Z  naší  práce“  s příspěvky  čtenářů  je  dokument  úzké  

spolupráce redakce s dětmi.“188

Na vnitřních stranách obálky i  na poslední  straně tiskl  časopis  reklamu na zlínské 

obchody a podniky, často na obchodní dům Baťa. Titul jako jeden z prvních publikoval 

fotoeditorial – fotografii jako první redakční materiál. Celkový výchovný záměr časopisu 

byl výchova k práci  a k řádnému životu,  úvodní fotografie  měly tituly jako „Po dobré 

práci dobrá zábava“, „Dobrá kniha – nejlepší přítel“ atp. Publikoval i propagační texty o 

rodině Baťů, zprávy z cest J. A. Bati či děkovné dopisy, které mu byly adresovány. 

Titul tiskl řadu textů psaných samotnými žáky zlínských škol. Vedle nich publikoval 

např. i exotické pohádky, rubriky drobných zajímavostí jako „Zajímavý svět“, „Z jiných 

škol“, „Zprávy“ atd. Upozorňoval i na vhodnou dětskou četbu v rubrice „Nové knihy pro 

mládež“,  měl  vlastní  „Veselý  koutek“  a  listárnu redakce.  Doprovázen byl  černobíllými 

kresbami a také řadou fotografií, zejména z akcí samotných žáků. 

Použitá a další sekundární literatura:

Hrdlička (1940), s. 77

Pírek (Nedatováno), ss. 236-237

Mňam  –  Vozábovy  noviny  - viz  Příloha  č.  9  (Marginální,  příležitostné  a  reklamní  

časopisy)

Modelář - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Mohykán - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

188Hrdlička (1940), s. 77.
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MORAVĚNKA

Podtitul:

Vlastivědný časopis pro mládež
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Roky vydávání:

1940-1941

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Společnost pedagogického musea Brno

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Alois Beňa, František Tenčík, redakční kruh

Spolupracovníci a přispěvatelé:

O. Audy, Josef Černík, Jaroslav Červinka, Marie Damborská, Jakub Deml, Petr Dillinger, 

Viktor  Dyk,  H.  Hájek,  Zbyněk  Haras,  Franišek  Holešovský,  Rudolf  Hrdlička,  Antonín 

Humpolík, Dalibor Chalupa, Metoděj Jahn, Jaroslav Janouch, Viktor Kamil Jeřábek, Karel 

Kalláb,  František  Klein,  Jaroslav  Král,  Otomar  Krejča,  F.  V.  Kříž,  Jaroslav  Marcha, 

František Molín, S. K. Neumann, František Novotný, Rudolf Obdržálek, Josef Ošmera, 

Vladimír  Pazourek,  Helena  Peterková,  J.  V.  Pleva,  Přemysl  Pospíšil,  L.  Prokop,  A. C. 

Radslav,  M.  K.  Robuš,  H.  Rudolf,  J.  V.  Sládek,  Kamila  Sojková,  Antonín  Sova,  Jan 

Stavinoha, K. Svobodová, J. V. Šamla, Jiří Škvor, A. Švehla, František Taufer, Jan Tobram, 

Ladislav Ulčák, Josef Vaca, Frank Wenig, Růžena Zídková,

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikuláš  Aleš,  František  Bílek,  M.  Boček,  Petr  Dillinger,  František  Doubrava,  Milena 

Elgrová-Šimková, Michael Florian, František Kaláb, Bohumil Krs, A. Majer, K. Moravec, 

L. Procházková, Jindřich Průcha, Antonín Slavíček, Karel Škréta, Max Švabinský, Josef 

Zamazal,

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis  s vlastivědným  obsahem,  podobně  jako  např.  Naše  republika.  Vznikl 

v Protektorátu Čechy a Morava jako obdoba Českého světa, byla však tištěna na menším 

formátu a s chudším obrazovým doprovodem, obsahovala více beletrie. Moravěnka tiskla 
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poezii  a  beletrii  vychovávající  děti  ke  vztahu  k domovině,  časté  bylo  přetiskování 

fotografií a obrazů krajin. Časopis měl i rubriku „Čtenáři vyprávějí“ a rubriku hádanek 

„Brousíme vtip a rozum“. Na obsahu titulu se výrazně podílela tzv. „brněnská skupina“ 

teoretiků dětské literatury, soustředící se kolem sborníků  Literatura pro děti a po válce 

kolem teoretického časopisu Štěpnice. Moravěnka  představovala syntézu jejich představ o 

dětském  časopisu.  Časopis  přestal  vycházet  během  svého  druhého  ročníku  po 

administrativním zásahu protektorátních orgánů.

Použitá a další sekundární literatura:

Pazourek (1968), s. 447

Pírek (Nedatováno), ss. 238-239

Moravská mládež v zahradě - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro  

dospělé)

Murnauské zvonky - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území  

českých zemí)

My 45-51 - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Na stráž - viz Vzhůru na stráž

Na stráž! - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy) 

Naděje vlasti - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Napínáček - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)
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Národní listy dětem - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Nasza Szkola - viz Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy – přehled  

nejznámějších titulů)
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Nasze Pisemko -  viz  Příloha č.  10 (Cizojazyčné  časopisy na území Čech a Moravy –  

přehled nejznámějších titulů)

Náš dorost - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Náš rodný kraj - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

NÁŠ ROZKVĚT

Podtitul:

Obrázkový časopis

Ilustrovaný časopis pro dospívající mládež

Roky vydávání:

1912-1914

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

Nakladatelství Tomáš Pospíšil, Moravská Ostrava

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jindřich Háša a Bedřich Svoboda

Spolupracovníci a přispěvatelé:

František V. Autrata, B. M. Beneš, Josef Luděk Brendl, F. J. Čečetka, B. Dvorský, Petr 

Fingal, Josef Kalus, A. M. Menšík, K. V. Prokop, Otakar Svoboda, F.A. Šídlo, František 

Taufer, T. E. Tisovský, R. Vaca, Konrád Vítěz, Lidka Vrzalová, Quido Maria Vyskočil

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

V. Čutta, R. Mates
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Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Titul,  vycházející  v Moravské  Ostravě,  působí  zpočátku  spíš  jako  horší  kopie  Malého 

čtenáře,189 později  se  však  vypracovává na  kvalitní  periodikum,  určené  starším dětem. 

Podtitul  „obrázkový  časopis“  je  v vzhledem  k počtu  a  kvalitě  ilustrací  nejprve  spíše 

nadnesený,  později  časopis rozšiřuje počet  ilustrací i  přetištených fotografií.  Časopis je 

černobílý,  tiskne převážně beletrii pro starší děti, naučné články a přináší přílohu ručních 

prací  i  pro  chlapce.  Má  rubriky  „Rozmanitosti“,  „Hádanky“  „Tělocvik,  hry  a  sport“, 

Technická dílna“ a také „Kronika“ se zajímavostmi z domova i ze světa. Postupně zavádí i 

šachovou hlídku s úlohami pro čtenáře, na obálce tiskne vybrané dětské texty. Poslední 

ročník skončil bez posledního čísla a ve finančních obtížích, nakladatel byl nucen vyhlásit 

bankrot. 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

Náš směr - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Náš svět - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Náš úkol - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Naše hnutí - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Naše omladina - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

189Promyk (1913-II).
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Naše osady - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Naše Polabí - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Naše práce – viz Lípa

Naše Praha - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)
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NAŠE REPUBLIKA

(ČESKÝ DOMOV)

Podtitul:

Vlastivědný časopis pro mládež

Zprávy o československém státu (roč. 9 /1938/1939/, č. 2-7)190

Vlastivědný časopis pro mládež

Roky vydávání:

1930-1939, 

v letech 1939-1940 a 1945-1949 časopis vycházel pod názvem Český domov

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel: 

Státní nakladatelství v Praze

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Antonín Juppa a František Štampach

Český domov vedl Jaromír Hořejš (1939-1942) 

Po 2. světové válce Oldřich Kryštofek

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Karel Černý, Zdeněk Černý, K. Čondl, V. Halada, František Halas, Josef Hiršal, J. Honner, 

Josef Hora, Jaromír Hořejš, Jan Hostáň, Pravoslav Hykeš, A. D. Jarský, Jiří Kajer, Josef 

Kalus, Václav Kaplický, J. Kostka, J. Košťák, Boža Kratochvíl, Karol Kuzmány, Jaroslav 

Lebeda, V. Netušil, K. Novák, František Omelka, Josef Pavel, A. Pavlovská, Jan Petrus, L. 

Prachová,  Marie  Pujmanová,  Jan Rek,  Emil  Rybář,  Václav Řezáč,  Josef Spilka,  Donát 

Šajner, Eduard Štorch, Vít Tesař,  František Továrek. Ing. Vlha, Rudolf František Vojíř, 

Vojtěch Walter

190 Pírek (Nedatováno), s. 240
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Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Josef  Lada,  Ota  Matoušek,  A.  Morávek,  F.  Pokorný,  Karel  Svolinský,  J.  Šámal,  O. 

Štembera, V. Tauer

Charakteristika, citace ze skundární literatury:

Vlastivědný měsíčník, který nahradil ve Státním nakladatelství úžeji cílenou Naši Prahu, 

se zaměřoval na zeměpisné a národopisné zajímavosti v seriálech jako „Po stopách našich 

vystěhovalců,“ či „O radnicích našich měst.“ Tiskl fotografie měst, vsí a krajin a texty o 

nich.  Mezi  jeho obměňující  se  rubriky  patřily  „Co nám píší  naši  mladí  dopisovatelé“, 

„Práce  našeho  lidu“,  „Řeč  našeho  lidu“  či  „Naši  v cizině“  o  krajanských  českých 

komunitách  v zahraničí.  Oblíbená  byla  fotografická  rubrika  „Obrázky  z republiky“. 

Časopis se v hojné míře věnoval Slovensku, částečně i Podkarpatské Rusi. Měl i stručnou 

rubriku věnovanou sportu, a hádankářskou stránku. 

Po 2. světové válce řídil časopis od nového ročníku191 pod ponechaným názvem Český 

domov Oldřich Kryštofek a vydávalo jej Státní nakladatelství v Praze. Časopis zahájil své 

znovuvycházení obálkou s velkým portrétem T. G. Masaryka. Většina nového ročníku byla 

věnována osvobození republiky, dále však už časopis navázal na svou předválečnou tradici 

a věnoval se fotografiemi bohatě doprovázenému přibližování jednotlivých míst a regionů 

Československa.  Časopis  se  zajímal  i  o  průmysl,  továrny,  těžbu  surovin,  meteorologii 

apod.  Měl  úvodník  (psaný  významným  dobovým  autorem,  např.  Marií  Majerovou  či 

Janem Hostáněm) a obsahoval jen minimum beletrie. Většina obsahu byla popisná, naučná,  

zeměpisná.

Od ročníku 1949/1950m byl Český domov sloučen s časopisem Karavana do nového 

zeměpisného titulu, určeného středoškolské mládeži a nazvaného Domov a svět.192

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 150-151, 241-242

Naše  skautka -  viz  Příloha  č.  5  (Dětské  časopisy,  vycházející v češtině  mimo  území  

českých zemí)

Naše stezka - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

191Ročník 1945/1946, číslovaný jako druhý.
192 Pírek (Nedatováno), s. 150.
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NAŠÍ MLÁDEŽI

Podtitul:

Zábavnopoučný list pro mládež dospělejší (1873-1874)

Časopis pro mládež dospělejší (1876-1886)

Zábavný a lehce poučný obrázkový časopis pro mládež dospělejší (1888-1892)

Roky vydávání: 

1873-1892

Periodicita:

Měsíčník, 

V ročnících 1882/83-1884/85 čtrnáctidenník

Vydavatel:

Josef Vlastimil Krátký

od roku 1887 nakladatelství J. R. Vilímek

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Josef Vlastimil Krátký

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Ladislav  Benýšek,  J.  J.  Berger,  V.  Blahouš,  J.  V.  Bohuslav,  Jan  Borl,  A.  Borovec,  B. 

Bouška,  J.  Braun,  F.  V. Buk, T.  Burghauser,  X.  Čekal,  Bohumil  Čermák, Jan Čermák, 

Kliment Čermák, V. A. Černý, Miloslav Červenka, Jan Dolenský, Alois Dostál, F. Doucha, 
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František Faktor, F. Horáček, M. B. Hornof, J. K. Hraše, František Hrnčíř, J. Hrdý, Jan E.  

Hulakovský, Filip Hyšman, Josef J. Janoušek, G. Jaroš, K. Jiránek, B. Jiva, Karel Kadlec, 

K. Kádner, Stanislav Kamenický, Bedřich Katzer, B. Klimešová, F. V. Kodym, A. Kosina, 

Josef Košťál, S. A. Košťál, Josef Kožíšek, J. R. Kronbauer, Vilém Kurz, J. Kysela, G. J. 

Lašek, J. P. Lešetický, V. Lužická, J. K. Martínek, A. Mattuška, Gustav Narcis Mayerhofer, 

Josef Mikšovský, Emanuel Miřiovský, F. Moc, J. Mrňávek, Emil Musil-Daňkovský, Jan 

Nečas, J. K. Nejedlý, František Nekut, Č. Orlický, S. Pardubský, B. Patera, Václav Petrů, 

F. Polášek, František Polívka, Alois Potěhník, A. Praus, František Serafínský Procházka, K. 

Prokop, V. Ptáček, Karel Václav Rais, K. Rank, František Rosůlek, Otakar Sadovský, J. 

Sedláček, V. Š. Silvan, Antonín Skůček, F. Slonek, Gabriel Smetana, Pavla Sokolová, Josef 

Soukal, K. Srp, J. Stejskal, Alois Svoboda-Zásmucký, F. A. Svoboda, K. H. Sýkora, J. 

Šafránek, T. Šobr, A. B. Šťastný, K. J. Štědrý, K. R. Tichý, T. E. Tisovský, Čeněk Tonder, 

Karel Vilém Tuček, B. Tuchlařovský, J. V. Tuš, B. L. Tyšler, Ludvík Unger, Jan Vítek, Jan 

Vřesnický, Jan Wagner, Čeněk Zíbert

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

František Blažka, Věnceslav Černý, F. B. Doubek, J. Eckert, I. Pranišnikov

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis Naší mládeži, zpočátku se potýkající s finančními potížemi, se vbrzku vypracoval 

na  jeden  z nejkvalitnějších  domácích  titulů  (vedle  Štěpnice, Budečské  zahrady a 

evangelického  Přítele  dítek).193 Mezi  jeho  přispěvatele  patřili  beletristé,  pedagogové  a 

kněží. Vycházel v Plané u Mariánských lázní, později (od roku 1877) v Sušici a v Praze u 

J. R. Vilímka.  Naší mládeži bylo zajímavé mj. tím, že se jako první dětský časopis u nás 

pokusilo  o specializaci,  a  to  věkovou.  Orientovalo  se na starší  děti  (jeho podtitul  zněl 

„Zábavný  a  poučný  časopis  pro  mládež  dospělejší“,  později  „Časopis  pro  mládež 

dospělejší“ a „Zábavný a lehce poučný obrázkový časopis pro mládež dospělejší“).

Mottem časopisu bylo „Vzděláním mládeže vzrůstá síla, zkvéta i blaho vlasti“. Základ 

obsahu  tvořila  vedle  naučných  článků  (převážně  zoologických,  zeměpisných  a 

historických)  dobrodružná,  životopisná  a  historicko-dobrodružná  beletrie  a  cestopisy, 

většinou nepřebírané, ale psané přímo pro časopis. Výjimkou byly překlady, nicméně právě 

mezi nimi se objevily např. převody textů Karla Maye, které byly v našich zemích otištěny 

poprvé  právě  v Naší  mládeži.  Hlavním  úkolem  měsíčníku  bylo  uvědomovat  mládež 

193Pro podrobný popis dějin a obsahu časopisu včetně rozšířeného seznamu přispěvatelů viz Lexikon české 
literatury 3/I (2000), s. 429-431.
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národně a  vlastenecky,  objevovaly se  tu  často rozsáhlé  epické  básně,  obrazy z domácí 

historie či životopisy význačných osobností (jejich autorem byl často Karel Václav Rais), 

časopis  však  jako  jeden  z prvních  otevíral  dveře  už  zmíněné  dobrodružné  beletrii, 

napínavým  příběhům  z exotických  krajin  (ze  Sibiře,  Indie  atp.,  včetně  překladových). 

Naproti tomu téměř neotiskoval příběhy ze života domácích dětí.  „Naučnou  část  

tvořily  životopisné,  kulturněhistorické,  dějepisné,  literárněhistorické,  národopisné,  

zeměpisné,  cestopisné,  přírodovědné  a  technické  stati  psané  převážně  beletristickou  

formou (např. Obrázky z naší výstavy od F. S. Procházky, komentující jubilejní pražskou  

výstavu  1891,  Z Prahy  k moři  Baltickému  v balonu  od  J.  R.  Vilímka;  na  pokračování  

vycházející  pojednání  o  literatuře  –  Krátký  přehled  literatury  české,  Studie  o  novém  

básnictví českém, shrnující tvorbu od J. Kollára až po ruchovce a lumírovce S. Čecha, J. V.  

Sládka a J.Vrchlického). V beletrii převažovala domácí tvorba, ale občas se objevovaly i  

překlady,  zejména ze slovanských jazyků. Nechyběla ani zábavná rubrika Rozmanitosti,  

která  rozšiřovala  obsah  časopisu  o  hádanky,  rébusy,  šarády,  hlavolamy,  anekdoty  a  

aforismy.  Grafickou  stránku  představovaly  bohaté  celostránkové  i  drobnější  ilustrace,  

v některých číslech i barevné reprodukce.“194

Titul byl (po skromných začátcích) v pozdějších ročnících nadprůměrně typograficky 

vypraven,  se  skvělými,  někdy  i  barevnými  ilustracemi,  často  přes  celé  strany,  a 

v pozdějších ročnících výjimečně i přetištěnými fotografiemi. Po celou dobu své existence 

držel v pestrosti a zajímavosti obsahu krok i s nově vznikajícími moderními časopisy, jako 

byl  Malý čtenář  či  Jarý věk. J. R. Vilímek přestal v roce 1892 Naší mládeži vydávat. Ve 

svém nakladatelském portfoliu měl v té době dva časopisy podobného zaměření a rozhodl 

se zachovat Malého čtenáře. 

Časopis vydával i románové přílohy na pokračování, vždy pro celý ročník, např. už 

zmíněné knihy knihy Karla Maye  Syn lovce medvědův (1888) a navazující  Duch Llana 

Estakada (1889). Vypisoval i ceny pro autory nejlepší dětské literatury.195

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), ss. 13-14

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 2519-2521

Lexikon české literatury 3/I (2000), s. 429-431

Pírek (Nedatováno), ss. 242-243

194Fialová (2002), s. 14.
195Hrnčíř (1890), s. 23.
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Naší mládeži - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)
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NAŠIM DĚTEM 

Podtitul:

Bez podtitulu

Roky vydávání:

1911-1912

Periodicita:

Čtrnáctideník (1. ročník)

Měsíčník (2. ročník)

Vydavatel:

Zdena Wiedermannová-Motyčková, Brno – Královo Pole

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Zdena Wiedermannová-Motyčková

Spolupracovníci a přispěvatelé:

L. A. Čarská, V. Čechovská, František Elpl, Vlasta Havelková, Jan Herben, Pavla Moudrá, 

Stanislav Popelka, Helena Růžičková, V. Tille

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace a fotografie v časopisu nebyly podepsány

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Útlý černobílý časopis s řídkým obrazovým doprovodem byl inspirován podobou Malého 

čtenáře,  jeho obsah však byl  moralistnější  a chudší.  Titul  tiskl  prózu a poezii,  stručné 

životopisy  domácích  velikánů,  přehled  důležitých  událostí  z domova  i  z ciziny, 

vlastivědné, přírodovědné a historické články, nepravidelné rubriky „Literatura“, „Letem 

světem“,  „Hospodářství“,  „Zdraví“  atd.  Měl  svou  vlastní  „Kreslířskou  besídku“,  kde 

publikoval  i  obrázky  dětí,  a  rubriku  „Hry  a  hádanky“.  Časopis  postupem času  ztrácel 

obsahovou pestrost, ve druhém ročníku vycházel už jen jako měsíčník na čtyřech stranách 

až zanikl docela 5. číslem druhého ročníku. 
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Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

Našim dětem – viz Jaro 

Našim dětem - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Našim dětem - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Nazdar - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Neděle našich dětí - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Nepravidelník Psohlavců -  viz  Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo 

území českých zemí)

Nešar – viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Neuer Prager Kinderzeitung -  viz  Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a  

Moravy – přehled nejznámějších titulů)

Noviny – viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)
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NOVINY MALÝCH 

Podtitul:

Pro nejmladší čtenáře

Roky vydávání:

1927-1932

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Jindřich Bačkovský, Praha

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jaroslav Hloušek

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Vojta Beneš, V. Don, M. Gebauerová, J. Herben, J. Hloh, J. Hloušek, František Homolka, J. 

F. Hruška, Antonín Jaroš, Karel Kálal, J. Kalus, F. Kárník, Antonín Klášterský, J. Kožíšek, 

P. Křičková, J. Langer, E. z Lešehradu, A. Lom, A. K. Lomoz, B. Lucková, L. Mašínová, F. 

Pátek,  F.  S. Procházka,  V. Říha,  Hanuš Sedláček,  P.  Skřivan,  V. Sokolová,  Jan Strnad, 

Ludmila Tesařová, B. Tožička, Pavel Viklan, Eva Volfová, Stanislav Vrána, S. Vřešťalová, 

M. Zachar, 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

R. Adámek, V. Čutta, C. Kotyšan, R. Kučera, J. Mánes, Rudolf Mates, B. Paša, J. Peške, F. 

Pochobradský, O. Seifert,  K. Vítek, K. Vítek, J. Vojna, František Vrobel. Řada ilustrací 

v časopisu nebyla podepsána. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Pražský časopis, určený předčtenářům a nejmladším čtenářům se snažil oživit ideu starších 

titulů Ma-lé no-vi-ny pro dě-ti a Dětské noviny, které vydával nakladatelův otec. Vycházel 

s podobnou koncepcí  a  obsahem, na malém formátu a  dvoubarevně.  Pokus však nebyl 
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úspěšný. V časopisu vycházely texty s velkými písmeny a řadou obrázků, básně, pohádky, 

bajky,   drobné prózy,  kašpárkovské divadelní  scénky a malé  rubriky jako např.  „ruční 

práce“.  Všechny  texty  byly  výrazně  ilustrované.  Časopis  měl  rubriky  jako  „Zprávy 

z dětského světa“, „Hádej, hadači“, „Jak si hrajeme“ a „Obrázky ke kreslení“.

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), s. 244

Noviny mládeže - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Noviny pro maličké - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území  

českých zemí)

O dětech a pro děti - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Obrázky z Jizerských hor - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Obrazová čítanka pro mladé přátele zvířat - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské  

časopisy)

Obroda -  viz  Příloha č.  5  (Dětské časopisy,  vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)

Od hor Krušných - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Od Ještěda k Troskám - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Od kladského pomezí - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Od stříbrných hor - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Oddílový zpravodaj - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území  

českých zemí)
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Ogniwo -  viz  Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy – přehled  

nejznámějších titulů)

Ogoňok  - viz  Příloha  č.  4  (Zájmové  a  oborové  dětské  časopisy) a Příloha  č.  10  

(Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy – přehled nejznámějších titulů)

OHEŇ

(PROLETÁŘSKÝ JUNÁK)

Podtitul:

Časopis dělnické mládeže

Od roku 1924List Spartakových skautů práce a dorostu FDTJČ

Od roku 1929 List proletářských skautů a dorostu

Od roku 1932 List mladých dělnických sportovců

Roky vydávání:

1921-1922 pod názvem Proletářský junák

1922-1925 

1929-1933

1936-1938

 

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Federace Dělnických Tělocvičných Jednot Československých

Od května 1929 Federace proletářské tělovýchovy

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Antonín Trousil (roč. 1-5)

Vilém Mucha (roč. 6 a do 10. čísla roč. 7)

Antonín Trousil (od 11. čísla roč. 7)
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Spolupracovníci a přispěvatelé:

Antonín  Hora,  Josef  Hora,  Jan  Hostáň  (pod  pseudonymem  Faun),  Marie  Majerová, 

František Píšek, Jaroslav Seifert, V. Škvrna. Většina materiálů v číslech byla anonymní

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Fotografie a ilustrace v číslech byly obvykle anonymní

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis Skautů práce, a po jejich sloučení se Spartakovci Spartakových skautů práce byl 

podobně levicovým titulem pro děti jako Kohoutek. Oheň se s Kohoutkem významně kryl i 

autorskou  základnou  a  podobně  jako  Kohoutek  se  zaměřoval  na  výchovu  k třídní 

nenávisti.196 Časopis měl tábornickou rubriku, věnoval se vztahům mezi levicovými skauty 

z ČSR a ze zahraničí, komentoval celospolečenské události, jako byly volby ap. Byl také 

organizačním věstníkem levicových skautských organizací  v republice.  V roce  1924 ho 

posloučení levicových skautských organizací krátce nahradil časopis Průkopník, po dalším 

rozkolu však bylo vydávání  Ohně záhy obnoveno.197 Časopis přestal několikrát vycházet, 

v období  1936-1939  vycházel  už  pouze  rozmnožovaně  jako  „Zpravodaj  Spartakových 

skautů práce“.

Použitá a další sekundární literatura:

Sieglová (1985)

Http://skautska-literatura.skauting.cz/literatura/detail_casopisu.php?id=24,  návštěva 

provedena 26. 7. 2009

Oheň - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Oheň - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Oheň - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Ohlas - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

196S články jako „Skauting v boji proti maloměšťáckému prostředí“ či „Velký říjen“. 
197 Viz  http://skautska-literatura.skauting.cz/literatura/detail_casopisu.php?id=32,  návštěva  provedena 26. 
7. 2009.
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OHNÍČEK

Podtitul:

Časopis československých dětí (1950-1952)

Měsíčník československých dětí (1952-1968)

Zábavný čtrnáctideník (1968-1989)

Roky vydávání:

1950-1989

Periodicita:

Čtrnáctideník (první dva ročníky – 1950/1951-1951/1952)

Měsíčník  (od  třetího  ročníku.  Od  šestého  ročníku  (roku  1956)  do  roku  1963  časopis 

vycházel ve shodě s kalendářním, a nikoliv školním rokem) (1952-1968)

Čtrnáctideník (od 19. ročníku 1968/1969)

Vydavatel:

Československý svaz mládeže (1950-1968)

Česká ústřední rada Pionýrské organizace ČSM v Mladé frontě (1970-1989)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František  Holešovský  (1950-1952  –  roku  1951  společně  se  Svatoplukem  Hrnčířem, 

v ročníku 1951/1952 se S. Hauserem)

Alois Poledňák (1952-1953)

Jiří Binek (1953-1971)

M. Lapáčková (1971-1986)

Svatava Hirschová (1986-1988)

Eva Vondrášková (1988-1989)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Z. Adla, Jan Alda, Ludvík Aškenazy, I. Balcan, Jindřich Balík, Jan Baltus, Oldřich Bárta, 

Pavel Baudyš, Helena Bechlerová, H. Benešová, Eva Bernardinová, Jiří Binek, František 

Branislav, Josef Brukner, Jan Čarek, Rudolf Čechura, Michal Černík, Karel Černý, Jana 

Červenková, Renata Červenková, Jiří Červín, Jan Čeřovský, Václav Čtvrtek, Ivan Diviš, 
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Hana Doskočilová,  Jan Drda,  Jiří   Faltus,  Rudolf Faukner,  Jiří  Felix,  Lubomír Feľdek, 

Jaroslav Fencl, Miroslav Florian, H. Franková, Emanuel Frynta, Jan Gibek, Josef Hanzlík, 

Pavel Hartl, Jiří Havel, Josef Havel, Stanislav Havelka, Olga Hejná, František Holešovský, 

J.  Holler,  Kateřina  Hořavová,  Jaromír  Hořejš,  Svatopluk  Hrnčíř,  František  Hrubín,  I. 

Hurník,  Václav  Chmelíř,  Alexandr  Jandera,  Tomáš  Janovic,  Vladimír  Janovic,  Klára 

Jarunková,  Jan  Jelínek,  Otto  Ježek,  Lucie  Jirotková,  Jiří  Kafka,  Josef  Kainar,  Lucie 

Kaletová,  Zdeněk  Kalous,  O.  Kašpar,  Anna  Kazdová,  Vladimír  Klevis,  V.  Klíma,  Jan 

Kloboučník, Eliška Knotová, Marie Kornelová, Petr Kostka, Vladimír Kovářík, Jan Krasl, 

Oldřich  Kryštofek,  F.  Kubka,  Marie  Lapáčková,  J.  Lišková,  Milena  Lukešová,  Miloš 

Macourek, Jan Mareš, Vlastimil Maršíček, L. Mašínová, Z. Michalec, R. Moric, Ondřej 

Neff, Jan Noha, M. Novák, M. Nováková, Zuzana Nováková, František Omelka, Jarmila 

Otradovicová, L. M. Pařízek, Božena Pašková, M. Pávek, Luboš Pecháček, Ivo Pechar, M. 

Peroutková,  Jiří  Plachetka,  Alexej  Pludek,  Antonín  Pojar,  M.  Procházka,  Jaroslav 

Provazník, L. Potůček, Heda Průchová, Eva Průšková, Milada Rampasová, M. Rázusová-

Martáková,  Jaroslava  Reitmannová,  Ludmila  Romportlová,  Naďa  Růžičková,  Oldřich 

Řezníček,  Bohumil  Říha,  Květoslav  František  Sedláček,  Ondřej  Sekora,  Františka 

Semeráková,  Jan Skácel,  Zdeněk K. Slabý,  Miroslava Smolíková,  Jura Sosnar,  Ludvík 

Souček,  Karel  Soukup,  J.  Spilka,  Jaroslava  Stejskalová,  Vojtěch  Steklač,  Růžena 

Steklačová,  Ludvík  Středa,  Jaroslav  Suchánek,  Jiří  V.  Svoboda,  V.  Svobodová,  Ota 

Šafránek,  Karel  Šiktanc,  Pavel  Šrut,  Ljuba  Štíplová,  Jana  Štroblová,  Ivo  Štuka,  M. 

Švandrlík, František Tenčík, Jaroslav Tichý, Vlastislav Toman, Jaromír Tomeček, František 

Továrek,  Jana  Veselá,  Karel  Vítek,  Jan  Vodňanský,  Jiří  Weinberger,  Jan  Weiss,  M. 

Zelinková, S. Zeman, Jiří Žáček, Hana Žantovská aj.

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Dagmar Berková, J. Bidlo, Adolf Born, Jan Brychta, Zdeněk Burian, Vojtěch Cinybulk, O. 

Čemus, Jan Černý-Klatovský, Karel Dlabola, František Čihák, O. Dvořáčková, Drahomíra 

Dvořáková, František Emler, Věra Faltová, Z. Filip, Václav Fischer, Dobroslav Foll,  H. 

Franková, Karel Franta, V. Fuka, J. Hapka, Miloslav Havlíček, V. Junek, Václav Kabát, Jiří 

Kafka, Alena Kaftanová, Jiří Kalousek, Václav Karel, Jitka Kolínská, E. Kotrba, V. Krb, V. 

Kýn,  Josef  Lada,  Alena  Ladová,  Zdenka  Landová,  Divica  Landrová,  Oldřich  Oplt,  M. 

Marešová, M. Martinovský, Petr Molt, Alois Moravec, Karel Müller, Miloš Nesvadba, M. 

Noll,  J.  Paukert,  K.  Pekárek,  Radek  Pilař,  Theodor  Pištěk,  Antonín  Pospíšil,  Antonie 

Povondrová,  Jan  Provazník,  Eva  Průšková,  Vladimír  Renčín,  Milan  Ressel,  Theodor 
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Rotrekl, Ondřej Sekora, M. Schönberg, V. Sivko, František Süsser,  Zdena Táborská, D. 

Vlach, Jiří Winter-Neprakta, A. Zábranský, Helena Zmatlíková aj.

Charakteristika:

První číslo Ohníčku vyšlo v září 1950. Všeobecně zaměřený časopis, nahrazující  Plamen 

mládí,  byl  určený  pro  čtenáře  odrostlé  Mateřídoušce přibližně  od  třetí  do  šesté  třídy 

základní  školy (8-12 let).  Nejprve se soustředil  na propagaci pionýrské myšlenky mezi 

dětmi a na šíření sovětské dětské literatury, byl v podstatě kopií sovětských pionýrských 

časopisů.198 V prvních  ročnících  mělo  každé  číslo  jednu vůdčí  myšlenku (např.  výročí 

VŘSR).  Později  v něm dostala  hlavní  slovo beletrie  (už spíše domácí  než sovětská).199 

Ohníček  se během celé své historie pokoušel o co nejpestřejší  obsah, včetně cestopisů, 

fejetonů, komiksů, řady zájmových rubrik atd. Tiskl většinou původní domácí materiály, 

překladových textů  byla  přibližně  pětina.200 Na konci  60.  let  byl  jeho náklad  více  než 

250 000 výtisků.

V prvních  dvou  ročnících  byl  Ohníček především  pionýrským  časopisem 

soustředěným na propagaci socialismu mezi dětmi. Podobně jako ostatní soudobé dětské 

časopisy tiskl překlady sovětských pionýrských povídek, texty z ostatních socialistických 

zemí,  články  o  pionýrských  závazcích  a  oslavné  básně  i  další  materiály  o  SSSR, 

představitelích státu a komnistické strany a komunistických hrdinech. Od třetího ročníku, s 

výraznějšími  posuny  od  poloviny  50.  a  zejména  počátku  60.  let  se  časopis  postupně 

oprošťoval od výhradně ideologických materiálů a stával se kvalitním a pestrým dětským 

periodikem.  V počátečních  ročnících  publikoval  občas  i  tematicky  zaměřená  čísla 

(například k jednotlivým postavám národní historie), později od takových čísel upustil.

 Časopis  měl  pestrý  beletristický,  na  pravidelné  rubriky  jen  málo  členěný  obsah 

(jednou z mála rubrik bylo např „Pro zvědavé i pro zvídavé“ se zajímavostmi z vědy a 

techniky ve formě otázek čtenářů a odpovědí odborníků a následně ještě redakce časopisu, 

další  byla  rovněž otázková  soutěžní  rubrika  „Kdo  to  ví  –  odpoví!“,  dopisový  koutek 

„Čtenáři nám píší“ a rubrika „Ohníček radí čtenářům“). „Ohníček má již jistou tradiční  

podobu,  ve  které  asi  třetinu čísla zabírají  drobné informace,  rady,  návody,  hádanky  a  

soutěže,  větší část časopisu, tj. asi dvě třetiny jsou věnovány literární náplni. Literární  

podoba Ohníčku je rovněž již v podstatě ustálená. Výběr textů je sice nejvariabilnější částí  

časopisu  a  textová  náplň  se  v jednotlivých  ročnících  liší,  ale  přesto  je  možno  celkem 

198Dokoupil (2002), s. 174.
199Lhotová (1961).
200Hrabáková (1969), s. 430.
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snadno určit  převládající  žánry.  Své  stálé  místo  mají  v Ohníčku  na  prvém  míste  texty  

humorné a dobrodružné, dále příběhy ze života dětí, vyprávění o zvířatech, v poslední době  

ve zvýšené míře i bajky a kreslené seriály. Dominantní postavení ve sledovaných ročnících  

Ohníčku mají  zřetelně  texty komické a hned vedle nich vyprávění  o zvířatech; ty  tvoří  

jakýsi stálý a společný rys všech ročníků časopisu.“201

 Ohníček  vycházel plnobarevně, každá strana byla ilustrována. Většinu čísla zabírala 

próza a poezie, humorná, dobrodružná a výchovná, stejně jako fotografiemi doprovázené 

cestopisy.  Poezie  však  v obsahu  bylo  výrazně  méně  než  např.  v Mateřídoušce,  na  niž 

Ohníček věkově navazoval.202 Úvod a závěr časopisu obstarávala publicistika a zprávy ze 

sportu, z dění v Pionýru aj., na poslední straně byl kreslený seriál. Časopis tiskl i naučné 

materiály (např. o umělcích, o architektuře ap.), a také písně s notovými zápisy.  Časopis 

byl doprovázen ilustracemi i fotografiemi, přičemž těžiště se postupem času přesunulo od 

jedněch k druhým. 

Časopis  svůj  obsah  stále  zpestřoval  a  rozšiřoval.  Organizoval  vlastní  soutěž 

dopisovatelů  a  další  hry  a  soutěže  pro  své  čtenáře.  V sedmdesátých  letech  už  beletrie 

zabírala jen přibližně čtvrtinu čísla. Další čtvrtinu tvořily komiksy a zbytek „magazínový“ 

obsah, publicistika, interview, písně, návody atd.203

Ohníček přinášel bohatý a zajímavý výběr článků z historie, přírody, zeměpisu, sportu,  

vědy a techniky, portréty známých osobností, rozhovory, zajímavosti z domova a ze světa,  

připomínky  významných výročí,  zprávy a reportáže z činnosti  pionýrů.  K pobavení  byly 

určeny vtipy, hádanky, hry, křížovky, rébusy a soutěže. Pravidelnou součástí každého čísla  

se staly obrázkové příběhy na pokračování, např. Čmelák Bzum, Baron Prášil, Robot Miki,  

Princ a chuďas,  v sedmdesátých letech k nim přibyl  velmi oblíbený Barbánek,  dlouhou  

dobu  se  udržel  i  detektivní  comics  Otazníky  detektiva  Štiky.  Nechybělo  ani  čtení  na  

pokračování – vycházely zde např. Boříkovy lapálie od Vojtěcha Steklače nebo Mikulášovy  

patálie  Sempé  Goscinnyho,  dále  pak  ukázky  z nových  knih  (Poklad  na  ostrově,  O  

Rumcajsovi a loupežnickém synku Cipískovi, Alenka v kraji divů a za zrcadlem aj.)“204 

Časopis rozvíjel  i  umělecké  vlohy dětí,  např.  oblíbenou rubrikou „Škola kreslení“. 

V obsahu  nechyběly  hádanky,  rébusy,  křížovky  a  čtenářské  soutěže,  „Kukátko“ se 

stručnými  zprávami  a  samozřejmě  rubrika  věnovaná  zpravodajství  z činnosti  PO SSM. 

Mezi  často se objevující žánry patřila bajka, pověst či historická povídka, v časopisu se 

201Hrabáková (1969), s. 429.
202Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 2671. 
203Dětská literatura a sdělovací prostředky; Dětské časopisy a jejich společenské působení, 1975, s. 31.
204Fialová (2002), ss. 46-47.
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objevovaly  i  drobné  publicistické  útvary  typu  sloupku  či  fejetonu.205 V časopise  byla 

k nalezení i dobrodružná beletrie v rubrikách s měnícími se názvy, jako např. „Okamžiky 

napětí“,  „Okamžiky  odvahy“  či  „Kroky  za  obzor“.206 Tiskl  oblíbené  komiksy  (např. 

příhody psíka Barbánka, dobrodružný příběh  Malý pirát),  a také detektivní hádanky na 

pokračování. 

Použitá a další sekundární literatura:

Ditmar (1957)

Dokoupil (2002), ss. 173-176

Fialová (2002), ss. 46-47

Hrabáková (1969)

Chaloupka (1960), ss. 296-297

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 2670-2675

Pírek (Nedatováno), ss. 247-250

Zukal (1951), ss. 424-428

205Hamanová (1984), s. 482.
206Hamanová (1984), s. 483.

481



482



OHNÍČKY MLÁDÍ

Podtitul:

Časopis pro posílení lásky k domovině, společenského citu a vůle k dobru (1924-1925)

Dětský časopis pro posílení lásky k domovině, společenského citu a vůle k dobru (1925-

1942)

Roky vydávání:

1924-1942

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Číslo 1: Okresní školní výbor v Sedlčanech s učitelským sborem

Dále Učitelstvo okresu sedlčanského

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Ludvík Heller, Antonín Kratochvíl

Spolupracovníci a přispěvatelé:

F. Bilina, F. Bučinský, A. Bulan, F. Černý, M. Daňková, Č. Habart, V. Hořejš, F. Jungbauer, 

F.  Kovář,  A.  Kratochvíl,  J.  Makuš,  J.  Paleček,  J.  Rajlich,  J.  Skočdopole,  O.  Stibor,  J. 

Tamele, A. Veselý

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Řídké ilustrace ani fotografie v časopisu obvykle nebyly podepsány.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Regionální dětský časopis vydávaný pedagogy v Sedlčanech sloužil pro účely místních 

škol.  Zabýval  se  regionálními  tématy  („Z  dějin  měšťanské  školy  v Sedlčanech“,  

„Dublovice“),  publikoval  texty  národních klasiků,  a  také dětské  práce  (v rubrice „Děti 

dětem“). Časopis doprovázely výjimečně fotografie, byl však převážně textový, obrazový 
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doprovod  byl  kromě  obálky  velmi  chudý.  Časopis  zanikl  desátým číslem 19.  ročníku 

v červnu 1942.

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

Okénko - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Omladina - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Orel – viz Orlík

Originál Váša – viz Čigoligo
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ORLÍK

(OREL)

Podtitul:

Příloha pro orelskou mládež (Orel)

Bez podtitulu (Orlík)

Roky vydávání:

prosinec 1946- červen 1947 jako Orel (roč. 1)

červenec 1947-1. únor 1948 jako Orlík (roč. 2)

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Ústředí Čs. Orla v Brně (roč. 1)

Předsednictvo Čs. Orla Brno (roč. 2)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Josef Jurák

Vítězslav Horyna

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J.  K.  Baby,  N.  Čadová,  P.  Holobrádek,  V.  Horyna,  J.  Jakeš,  J.  Jerman,  J.  Jurák,  M. 

Kvapilová, F. Lucký, A. N. Nesnídal, A. Smolíková

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Jan Fischer

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Orelský  časopis,  připodobňující  se  sokolskému  Jaru  a  oblíbenému  Vpředu  (např. 

organizováním čtenářských kroužků, tzv. družin), navazující  také na předválečné  Květy  

mládí.  Měl  pestrý  obsah,  šlo  o otevřeně  konfesijní  časopis,  jehož hlavní  obsah tvořily 

orelské  materiály.  Časopis  však  publikoval  i  obrázkový seriál  -  Jan Ficher  sem kreslil 
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komiks  „Orlíkova  dobrodružství“,  podobný  Rychlým  šípům.   Časopis  se  osamostatnil 

z přílohy časopisu Orel, od roku 1947 vycházel samostatně. 

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), s. 252

K časopisu se nepodařilo opatřit obrazovou přílohu. 

487



Österreichische Deutsche Jugend -  viz  Příloha č.  10 (Cizojazyčné časopisy na území  

Čech a Moravy – přehled nejznámějších titulů)

Osvěta - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Ovocnické noviny pro mládež - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro  

dospělé)

PALEČEK

Podtitul:

Nedělní četba veselých a zdravých dětí

Roky vydávání:

1932-1933

Periodicita:

Týdeník

Vydavatel:

Nakladatelství Břetislav Vašata, Praha

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Břetislav Vašata a J. Ch. Novotný

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Josef Kimla, Petr Křička, Josef Ladra, J. Lebeda, J. Machek, Rudolf Mates, R. Mervart, 

Karel Pelant, František Pištěk, Bohuš Příhoda, R. Sekanina, Jiří Soukup, B. Tožička, A. 

Záruba

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Zdeněk Burian, František Lev

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:
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Šlo  o  komerční  pražské  periodikum  s dobrodružným  a  zábavným  obsahem  včetně 

žertovných  komiksů,  básní,  hádanek  a  kreslených  anekdot  (na  dvoustránce  s názvem 

„Vtipná  kaše“).  Od  prvního  čísla  Paleček  zavedl  rubriky  „Domácí  dílna“  a  „Stránka, 

kterou si  čtenáři  dělají  sami“.  Časopis  vycházel  tištěný dvou až  tříbarevně,  tiskl  svou 

vlastní školu ruštiny a řadu (opakujících se) ilustrací. Otiskoval také scénáře k loutkovým 

hrám, komiksy a rubriku věnovanou sportu. Jeho obchodní úspěch však nebyl (na rozdíl 

např. od Kulíška) takový, aby časopis udržel. 

V číslech se vyskytovaly beletristické texty původní (např. i domácí příběhy detektiva 

Leona  Cliftona)  i  přeložené,  text  doprovázely  fotografie  nebo  realistické  ilustrace.  Na 

titulní  straně  každého  čísla  vystupovala  postava  Palečka,  útlejší  obdoby  oblíbeného 

Kašpárka. 

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 428

Paleta - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

Palouček – viz Růžový palouček
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PÁN PŘICHÁZÍ

Podtitul:

Časopis katolické mládeže věnovaný úctě nejsvětější Svátosti oltářní

Od září 1924 bez podtitulu

Od září 1937 Měsíčník pro katolické děti

Roky vydávání:

1913-1941

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Matice cyrilometodějská, Olomouc.

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Emilián Soukup

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Maria Alfonsa, Fr. Angelik, J. S. Bořita, S. Domouš, Karel Doubravský, Br. Imrich, Fr. 

Jeronym, Bratr Jiří, Fr. Prokop, Salesius, Stanislav Snížek, František Střížovský, František 

Světlík,  V. Vošahlík,  J.  Životek,  řada materiálů v časopisu byla podepsána pouze šifrou 

(např. S. B. či U.)

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace v časopisu nebyly podepsány.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Olomoucký  katolický  časopis  pro  děti  s vyhrnaněně  náboženským  obsahem.  Vedl  jej 

dominikán Maxmilián Soukup. V časopisu  vycházely především drobné  prózy a  úvahy 

s náboženským obsahem a příběhy o dětech, které šíří víru mezi svými blízkými, případně 

dosahují svatosti (s názvy jako „Dělej radost Pánu Ježíši“ či „Strážný andělíček třídy“), . 

Vedle  nich  tiskl  titul  pohádky,  beletrii  a  černobílé  obrázky  či  tzv.  „Příběhy  strýce 
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Všudybyla“ vše s výraznou náboženskou tendencí. Držel si standardní vizuální formu, jen 

velmi málo proměněnou během celých téměř třiceti let své existence. Časopis konkuroval 

jiným periodikům nízkou cenou.  

Použitá a další sekundární literatura:

Hrdlička (1940), s. 75

Suková (1930), s. 64

Paprsek - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Pionérská gazeta -  viz  Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy –  

přehled nejznámějších titulů)

Pionírok  lápja -  viz  Příloha  č.  10 (Cizojazyčné  časopisy na území  Čech  a  Moravy  –  

přehled nejznámějších titulů)
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PIONÝR

(VĚTRNÍK)

Podtitul:

Zábavný a populárně naučný měsíčník pro mládež  (1953-1958)

Zábavný měsíčník pro mládež (1959-1989)

Roky vydávání:

1953-1989 (v letech 1968-1970 vycházel po dva ročníky pod názvem Větrník) 

Periodicita:

Měsíčník  (mezi  lety  1956-1962  časopis  členil  ročníky  ve  shodě  s kalendářním rokem, 

mimo toto období se školním rokem). 

Vydavatel:

Ústřední výbor ČSM v Mladé frontě

Mladá fronta (1968-1970)

od ročníku 1970/1971 Česká ústřední rada PO SSM v Mladé frontě

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jiří Havel (1953-1971)

Svatopluk Hrnčíř (1971)

Vojtěch Steklač (1971-1981)

Vladimír Klevis (1981-1989)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Zdeněk Adla, Ludvík Aškenazy, V. Babula, F. Běhounek, J. Binek, František Ringo Čech, 

Michal  Černík,  Karel  Černý,  Renata  Červenková  Jiří  Červinka,  Jan  Čeřovský,  Václav 

Čtvrtek, Petr Dorůžka, Jiří Faltus, Rudolf Faukner, Jaroslav Foglar, Jaroslav Frey, N. Frýd, 

J.  Gazda-Sosnar,  František Gel,  Josef  Hanzlík,  Jiří  Hapala,  Jiří  Havel,  Olga Hejná,  O. 

Hofman, M. Horníček, Svatopluk Hrnčíř, I. Hurník, Marie Chmelařová, Antonín Jelínek, 

Lucie  Jirotková,  Vladimír  Klevis,  I.  Klíma,  Jan  Kloboučník,  Pavel  Knotek,  Viktorie 

Košnarová,  Vladimír Kovářík,  Olga Krejčová,  Oldřich Kryštofek,  Rudolf  Křesťan, Petr 

Křička, Rostislav Křivánek, M. Kubátová, Josef Kutík, Josef Langpaul,  Dagmar Lhotová, 
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M.  Macourek,  M.  Majerová,  Zbyněk  Malinský,  Jan  Mareš,  Jaroslav  Maršálek,  L. 

Mašínová,  František  Nepil,  Jaroslav  Nezval,  František  Omelka,  Jaroslav  Pacovský, 

Ladislav Mikeš Pařízek, O. Pavel, Eva Pišvejcová, Miroslav Plzák, Miroslav Procházka, 

Stanislav  Rudolf,  Josef  Schek,  Eva  Schmidtová,  Ondřej  Sekora,  Z.  K.  Slabý,  Kamila 

Sojková,  Ludvík Souček,  Jiří  Stegbauer,  Vojtěch  Steklač,  Zdeněk Šálek,  Jiří  Škabrada, 

Ljuba Štíplová, I. Štroblová, Miloslav Švandrlík, Jitka Švarcová, Vladimír Thiele, Jaroslav 

Tichý, Marcela Titzlová, Vlastislav Toman, J. Tomeček, Pavel Toufar,  František Továrek, 

J. Vávra, Jaroslav Veis, Eva Vondrášková, Marie Vrbová, František Vydra, Miloš Zapletal, 

Markéta Zinnerová, Jiří Žáček, Václav Žákovec a řada dalších. 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Josef Bidlo, Milan Blass, Adolf Born, Jan Brychta, Zdeněk Burian, O. Čemus, Jan Černý-

Klatovský, Otto Dlabola, Danielle Dušková, Z. Filip, Karel Franta, Ladislava Frühaufová, 

Renata  Fučíková,  Miroslav  Havlíček,  Miroslav  Hrdina,  Jiří  Kalousek,  Pavel  Kantorek, 

Eduard Karkan, Emil Kotrba, Jaromír Komárek, Bohumil Konečný, Jaroslav Malák, M. 

Marešová,  Vladimír  Nagaj,  Neprakta,  Miloš  Nesvadba,  Miloš  Novák,  O.  Oplt,  Jan  A. 

Pacák,  J.  Paukert,  Hana Poláková,  A. Pospíšil,   Stanislav Přibík,  Teodor Rotrekl,  Kája 

Saudek,  Ondřej  Sekora,  Josef  Schek,  Jan  Suchl,  Jiří  Svoboda,  František  Škoda,  Z. 

Táborská, J. Vávra, Karel Vilgus, Věra Voděrová, Jiří Votruba, Jaromír Vraštil, Jan Vyčítal,

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis Pionýr byl všeobecně zaměřeným periodikem pro čtenáře staršího školního věku 

(přibližně od 5. do 8. třídy základní školy). Vyplnil mezeru vzniklou po zániku časopisu 

Vpřed pionýři.207 Přes svůj název byl titul  od počátku o něco méně politicky agitační než 

jiná dobová periodika (byť organizoval např. soutěže „O nejlepší pionýrskou družinu“ a 

podobně). Byl  nejprve  především beletristický,  bohatě ilustrovaný,  vytvářel  „protiváhu 

zpravodajsky a instruktážně zaměřeným Pionýrským novinám.“208 Později rozšířil spektrum 

otiskovaných  materiálů  a  stal  se  časopisem  více  „společenským“,  věnovaným  např.  i 

představováním  známých  osobností,  rozhovorům,  reportážím  atp.  Podobně  jako  ABC 

mladých  techniků  a  přírodovědců,  byť  s menším  úspěchem,  organizoval  v 60.  letech 

čtenářské kluby – měly název „Pionýrské rozvědky“ a měly být ovšem součástí oficiální 

pionýrské organizace. 

207 Pírek (Nedatováno), s. 254.
208Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 2851.
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Pionýr začal  vycházet  jako  měsíčník  s převážně  prozaickými  beletristickými 

příspěvky,  postupně  se  snažil  nabízet  čtenářům  pestrou  škálu  materiálů  od  reportáží, 

aktuálních zpráv, informací o kultuře, rubrik věnovaných humoru, her a soutěží, próz na 

pokračování po rubriku „Dopisovatelé hlásí“ a další rubriky věnované vlastní tvorbě dětí 

(např. dvojstrana „Čtenáři čtenářům“). Časopis se snažil podporovat činnost pionýrských 

oddílů, rubrika „K-Klubovna“ se věnovala nápadům a návodům na činnost pionýrských 

družin.  Publikoval i dobrodružnou četbu (včetně např. sci-fi) a celou řadu obrázkových 

seriálů.

V prvních ročnících měl časopis částečně ideologický obsah, tiskl sovětskou beletrii, 

agitační  články apod.,  už  po  polovině  50.  let  se  ale  situace  měnila.209 V 60.  letech  se 

z Pionýra  stal moderní, zábavný a pestrý časopis pro starší děti. Časopis tiskl zábavnou 

prózu (v roce 1968 Švandrlíkovy  Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka),  a také 

poznávací články, např. cestopisy (např. v podobě reportáží z rallye Paříž-Dakar), bohatě 

doprovázené fotografiemi.  V rubrice „Bystřílna“ vycházely hádanky a kvízy.  V Pionýru 

vycházel i fotografie doplněné vtipnými bublinami či dobrodružný kreslený seriál (např. 

dle  námětů  knih  J.  M.  Trosky)  .  V próze  na  pokračování  se  objevil  Tarzan E.  R. 

Burroughse.  Dvojstrana  „Fůra  vtipů“ obsahovala  psaný  i  kreslený  humor  (např.  Pavla 

Kantorka), rubrika „Slavné výroky“ tiskla citáty klasiků s jejich stručnými meadilonky, na 

konci časopisu byla stránka věnovaná slavným sportovcům.  Pionýr publikoval i „Tajnou 

schránku“, rubriku obdobnou intimním listárnám např. v dnešním Bravu, kde radil dětem 

s jejich prvními erotickými zkušenostmi.

V ročnících 1968/1969 a 1969/1970 časopis vycházel pod názvem  Větrník. Redakce 

změnu  názvu  připravovala  od  konce  předchozího  ročníku,  hlavní  důvody  uvedla  na 

začátku nového čísla  dva:  jednak snahu vyrábět  časopis pro všechny děti,  nejen členy 

Pionýrské organizace,  jednak zmatení  vznikající  po přejmenování  Pionýrské organizace 

jako takové na Pionýra.210 Časopis, vedený Jiřím Havlem a Svatoplukem Hrnčířem měl 

pestrý obsah, v němž nechyběly dobrodružné a humorné prózy, hádanky, tvorba čtenářů, 

kreslené anekdoty, reportáže, cestopisy či rubrika „Přímá linka“ pro dopisy čtenářů. Na 

zadní straně obálky Větrník přinášel fotografie známých zpěváků, českých i zahraničních, 

spolu s jejich životopisy. Reportáže, historické články a rozhovory se rovněž častěji týkaly 

populárních  osobností  a  témat  spíše  než  např.  národní  klasiky,  jako  v dřívějších 

ročnících.211 Tiskl  na  pokračování  také  knihu  Jaroslava  Foglara  Dobrodružství  v Zemi 

209Už v roce 1955 např. časopis tiskl vybrané texty Jaroslava Foglara. 
210„Přímá linka“, in: Větrník, roč. 1 (Pionýr, roč. 16) (1968/1969), č. 1, s. 11.
211Nezkusil (1969), s. 437.
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nikoho. Materiály věnované pionýrské činnosti zmizely po přejmenování časopisu v roce 

1968 zmizely, aby se opět objevily po návratu starého názvu časopisu v roce 1970.

Po dvou ročnících se Větrník vrátil zpět k názvu Pionýr. Časopis navázal na Větrník  

většinou svého obsahu, zakázaní tvůrci (zpěváci, herci),  se na jeho stránkách ovšem už 

nesměli  objevit.  Měl  stránku  pro  dívky  (včetně  např.  osobnostních  testů  typu  „jsem 

oblíbená?“), nové kreslené seriály, většina rubrik se starého  Pionýra  a Větrníku  zůstala. 

Časopis převzal v systému roli kulturně-literárního magazínu. V osmdesátých letech měl 

titul náklad až 130 000 výtisků. 

Z beletrie  časopis  publikoval  převážně  soudobou  prózu,  domácí  i  překladovou, 

výjimečně i ukázky z národní či ruské a jiné klasiky. Věnoval se také čtenářské výchově, a 

to  od  stručných  informací  o  nových  knihách  až  k celým  rubrikám,  věnovaným 

spisovatelské činnosti, rozhovorů s jednotlivými autory apod.212

Použitá a další sekundární literatura:

Ditmar (1957)

Fialová (2002), s. 47 

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 2851-2858

Nezkusil (1969)

Pírek (Nedatováno), ss. 254-257

212Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 2855.
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PIONÝR: ŠKOLA A SVĚT

Podtitul:

Časopis pionýrských oddílů Junáka a žákovských organizací

Roky vydávání:

Ročník 1949/1950 je v tiráži časopisu uveden jako V., žádný jiný ročník časopisu však není  

nikde doložen, citován a v žádné z dostupných knihoven se nenachází.

Periodicita:

Časopis byl číslováním týdeník, v ročníku 1949/1950 však vycházel ve formě dvojčísel, 

tedy jako čtrnáctideník. 

Vydavatel:

Orbis - Svět v obrazech, Praha

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Rachlík

Spolupracovníci a přispěvatelé:

V. Kalina,  Mirek Novotný, Jiří Nožka, Z. Svatoš, Ivo Štolc, K. Štorkán, 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Jaroslav Jiránek

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis sloužil k budování pionýrské organizace, publikoval řadu textů sovětských autorů 

a propagandistických materiálů nastupujícího režimu vedeného KSČ. Typickými materiály 

jsou články s názvy „Pionýr vzorem i učitelem“, „Vítězné traktory“, „Do nových úkolů“, 

„Všichni  za  jeden  provaz“,  „Obránci  míru  vyhlásili  válku  válce“  či  „Československá  

mládež  píše  J.  Stalinovi“.  Titul  publikoval  program školského rozhlasu  a  také  projevy 

stranických a státních funkcionářů. Dával dětem také závazky, ať už v prospěchu, sběru či 

dobrovolné práci.

499



Časopis se podílel na propagandistické kampani během procesu s Miladou Horákovou 

a  spol.  Otiskl  reportáž  z procesu  s názvem  „Odsouzeni“  v níž  obžalované  denuncoval 

podobně jako to činila média pro dospělé.213 

Titul  měl  rubriky  „Humor“,  „O  životě  sovětských  pionýrů“,  „Škola  hockeye“, 

„Školský  rozhlas“,  „Ruština“,  „Zájmové  kroužky“,  „Žákovská  organisace“,  „Sportovní 

film  Školy  a  světa“  či  „Zrcadlo  nové  školy“,  propagující  školskou  reformu  Zdeňka 

Nejedlého. Byl bohatě doprovázen ilustracemi a fotografiemi, věnoval se také tábornické 

činnosti či sportu. Vycházel barevně a ve větším formátu. 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

213Blíže viz Formánková-Koura (2008), ss. 68-69, 80, 461-467.
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PIONÝRSKÁ STEZKA

Podtitul:

Časopis pro turistiku a sport (1971)

Sport – Turistika – Táboření – Dobrodružství, Čtrnáctideník pro sport a turistiku (1972-

1973)

Sport – Dobrodružství – Turistika – Brannost, Měsíčník pro sport,  turistiku, brannost a 

dobrodružství (od roku 1974)

Sport – Turistika – Brannost 

Roky vydávání:

1971-1989

Periodicita:

Čtrnáctideník

Od ročníku 1974/1975 měsíčník

Vydavatel:

Ústřední rada PO SSM v Mladé frontě

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Michal Novotný (1971) (uveden v úvodních číslech jako zastupující šéfredaktor, později 

jako zástupce Ivana Krofty)

Ivan Krofta (1971-1975)

Vladimír Petřík (1975-1976)

Jiří Prchal (1976-1989)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

V. Bianki, P. Bláha, Luděk Brábník, Felix Černoch, Miloslav Doubrava, Jiří Epstein, J. 

Falteisek, Jaroslav Fencl, Jindřich Halaš, Libor Hloušek, Svatopluk Hrnčíř, Karel Hrubec, 

Miloslav Jenšík, J. Kokoška, Jaroslav Kopřiva, Josef Košek, Helena Kučerová, J. Lacina, 

V.  Luhan,  Václav  Marhoul,  L.  Mašek,  Ladislav  Mikeš  Pařízek,  Ivan  Mládek,  Michal 

Novotný, Jaroslav Malíř,  Josef Mizera, Michal Novotný, I. Pechar,  J. Petrů, Jiří Prchal, 

Vlastimil Rada, Ludvík Souček, Vojtěch Steklač, Vít Stuchlý, M. Šimek, Eduard Škoda, 
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Štěpán  Škorpil,  B.  Šnajdr,  Vlastislav  Toman,  František  Továrek,  Pavel  Tuma,  Petr 

Voborník, Pavel Vokurka, Josef Volařík, Jiří Winter, Miloš Zapletal,

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Rudolf Adamec, Zdeněk Burian, Marko Čermák, A. Červená, Jiří Fidler, Oldřich Halaza, 

Miloslav Havlíček, S. Holý, Karel Chovanec, Stanislava Jelínková, K. Ješátko, Bohumil 

Konečný, Miroslav Martinovský, Martin Mašín, Oldřich Nedoma, Jiří Ployhar, Vladimír 

Renčín,  Kája  Saudek,  Milan Skoch,  M. Šebek,  Rudolf  Štorkán,  Petr  Tamchyna,  Pavel 

Vokurka, Jiří Winter-Neprakta, Miloš Zika 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis  Pionýrská  stezka vznikl  jako  nástupce  obnoveného  a  opět  zrušeného  Junáka, 

vycházejícího  v letech  1968-1970.  Pionýrská  stezka sloužila  jako  časopisecký  orgán 

opětného sjednocení dětských organizací pod jednotnou PO SSM. Byla koncipována jako 

časopis  explicitně  pionýrský  (už  první  článek  prvního  čísla  bezprostředně  po  zdravici 

předsedy Ústřední rady PO SSM měl název „Společně za rudou hvězdou“), určený starším 

dětem a  zaměřený na  sport  a  turistiku.  Časopis  zprvu zachoval  některé  rysy  bývalého 

Junáka, tiskl např. komiks s kačerem Donaldem, spolupracoval s Jaroslavem Foglarem, nic 

z toho  však  netrvalo  dlouho.  Mnohá  čísla  v prvních  ročnících  uvozovala  fotozpráva  o 

oficiálním představiteli  KSČ či  SSM a jeho projevu o sportu  či  významném životním 

výročí.  Pionýrská  stezka se  věnovala   tábornickým  dovednostem,  životu  v přírodě, 

turistice, trampské hudbě,a velká část obsahu patřila sportu, a to včetně návodných článků 

slavných domácích sportovců, jak začít či uspět v některé z disciplín. Organizovala také 

čtenářské soutěže. Velký prostor v časopisu byl věnován domácím celebritám, hercům a 

zpěvákům. 

Časopis  za  titulní  stranou  uváděly  zprávy  z pionýrské  organizace  a  rozhovor 

s některým  z pionýrských  či  svazáckých  funkcionářů,  případně  se  zasloužilým  členem 

Lidových milicí apod. Za těmito materiály následovaly méně ideově cílené stránky, cílené 

zejména  na  tábornictví  a  život  v  přírodě.  Rubrika  „Kartotéky“  nabízela  k vystřižení  a 

sbírání kartičky s informacemi o jednotlivých zvířatech, rostlinách atp., podobně jako je 

v tematičtějších  blocích  vydávalo  ABC mladých  techniků  a  přírodovědců.  Časopis  měl 

pravidelné  rubriky  „Kronika“,  „Vševědna“ (odpovědy na  otázky čtenářů),  „Telefonické 

setkání s hvězdami“, „Praktická dívka“, „Stezka táborníků“ „Redakce oznamuje“, „Klub 

cestovatelů“, „Šachy“, inzertní čtenářskou rubriku „Bleší trh“ aj. Titul tiskl komiksy (na 
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zadní straně obálky od počátku až téměř do závěrečných ročníků oblíbený komiks „Modrá 

pětka“ o pionýrské družině, kreslený Marko Čermákem, druhým kreslířem Rychlých šípů), 

beletrii,  rozhovory, plakáty, rébusy, kreslené anekdoty, a také dočasné rubriky či seriály 

jako „Malý kurs sebeobrany“, soutěž „Olympijský kruh“, „Stránka v zeleném“ (věnovaná 

armádě) atd.

Pionárská stezka publikovala také naučné seriály (např. „Dálky v českých očích“ – o 

domácích cestovatelích, „Tajemné cesty vědy“, „Ze zemí našich přátel“ atd.). Věnovala se 

beletrii,  v oblasti  komiksu  se  dokonce  pokusila  o  zmapování  jeho  historie  ukázkami 

nejslavnějších známých seriálů. Pomocí komiksu a dalších moderních forem komunikace 

se také  pokoušela  zprostředkovávat  dětským čtenářům obsah ideologický,  byť ne vždy 

úspěšně  (např.  komiksová  série  na  motivy  televizního  seriálu  Třicet  případů  majora  

Zemana byla po čtyřech dílech zastavena).214 

Titul publikoval i plakáty známých osobností, zejména sportovců. Oproti  Pionýru se 

Pionýrská  stezka  více  zaměřovala  na  turistiku,  byla  nicméně  mezi  významnějšími 

dětskými časopisy 70.-80. let ideologicky zřejmě nejzatíženější. Mezi časopisy pro starší 

děti  byla  čtenáři  také  hodnocena  jako  nejméně  oblíbená  (což  ovšem  neznamená 

neoblíbená).215

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), str. 51

Chaloupka a kol (nedatováno), ss. 2863-2866

Pírek (Nedatováno), ss. 258-259

214Kruml (2007), zadní strana obálky. 
215Dětská literatura a sdělovací prostředky; Dětské časopisy a jejich společenské působení (1975), ss. 41-42.
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PIONÝRSKÉ NOVINY 

Podtitul:

Týdeník ČSM

Týdeník ústředního výboru ČSM (od roku 1954)

Orgán  ústředního  výboru  Československého  svazu  mládeže  a  ústřední  rady  Pionýrské 

organizace ČSM (od roku 1963)

Týdeník Pionýrské organizace ČSM (od roku 1967)

Roky vydávání:

1951-1968 

Periodicita:

Týdeník

Po dva ročníky (1965/1966 a 1966/1967) časopis vycházel 2x týdně (na čtyřech stranách, 

jednou barevně a jednou černobíle. Vzhledem k problémům s tiskárnou i v redakci se tato 

periodicita neudržela)

Poté se staly opět týdeníkem

Vydavatel:

ÚV ČSM

Ústřední rada Pionýrské organizace ČSM

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Alois Poledňák (1951-1956)

Oldřich Kryštofek (1956-1961)

Josef Mašín (1961-1967)

Stanislav Rudolf a Jan Ryska (1967-1968)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

O. Bouchner, F. Budský, Roman Cílek,  M. Codr,  A. Černík, O. Čmolík,  V. Čtvrtek,  J. 

Dlouhá,  J.  Drda,  F.  A.  Elstner,  M. Fišer,  D. Hájek,  Dita  Hejná,  M. Hladký,  J.  Holler,  

Svatopluk Hrnčíř, J. Hronek, S. Jílek, L. Jirotková, Jiří Kafka, Jan Kloboučník, Z. Kožnar, 

R.  Krátký,  Karel  Krtička,  Oldřich Kryštofek,  J.  Lišková, J.  Malík,  J.  Mareš,  Vlastimil 
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Maršíček,  V.  Michajlov,  František  Nepil,  B.  Pašková,  L.  Pecháček,  B.  Pernica,  Juraj 

Poliaček,  M.  Procházka,  L.  Rejman,  Stanislav  Rudolf,  Františka  Semeráková,  Eva 

Schmidtová, M. Skořepa, Zdeněk K. Slabý, Jura Sosnar, J. Stano, Josef Starec, Jan Suchl,  

Ondřej Suchý, J. Šotola, Jaroslav Šulc, Z. Šupich, Vlastislav Toman, František Továrek, 

Josef Týč, J. Wolf, K. Zídek, V. Zuberová

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Jan Brychta, Jiří Bubeníček, Ota Čemus, Jiří Kalousek, František Kobík, O. Oplt, Josef 

Paukert, Jan Podhajský, Miroslav Procházka

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis začal vycházet po zániku titulu  Vpřed pionýři, v němž vycházela i stejnojmenná 

rubrika  „Pionýrské  noviny“,  nahradil  také  novinový  Mladý  hlas.  Téměř  kopírovaným 

vzorem  Pionýrských  novin  se  stala  sovětská  Pioněrskaja  pravda,  časopis  vycházel 

v novinové podobě a blížil se i svou strukturou dobovým novinám pro dospělé.216 Měl za 

úkol nahradit jednak zmíněný titul Vpřed pionýři a dětské noviny Mladý hlas. 

 První číslo z 1. září 1951 uvádí motto „Učit se a pracovat tak, aby z nás měl president  

republiky Klement Gottwald radost!“. Časopis od počátku vycházel na čtyřech (později 

osmi) stranách ve velkém novinovém formátu a i jeho obsah odpovídal spíše novinovému 

než časopiseckému. „Pionýrské noviny jsou opravdu jakýmisi prvými novinami dítěte, jak  

grafickou úpravou, tak obsahem. Jejich úlohy jsou obtížné, neboť není snadné zvykat dítě  

na časté a pravidelné čtení tisku, který místo příhod, povídek a technických zajímavostí  

přináší  soustavné  články  ze  života,  zprávy,  reportáže,  politické  aktuality,  pionýrské  

materiály.“217 

Po prvním ročníku změnil titul číslování ročníků ze školního na kalendářní rok. Tiskl 

vyjádření  oficiálních představitelů státu,  zprávy ze světa,  návody ke správné pionýrské 

činnosti  či  pravidelnou  rubriku  „Tabule  cti“,  zveřejňující  jména  dětí  vykonavších 

mimořádený pionýrský čin. Vyzýval k učení ruštiny, zveřejňoval zprávy o životě pionýrů 

v SSSR a dalších socialistických zemí. Měl i rubriku „Zajímavosti vědy“. Popis obsahu 

časopisu  očima  druhé  poloviny  60.  let  zněl  takto:  „...velké  úspěchy  při  budování  

socialismu,  děti  měly  plno  nadšení  a  jejich  největším  problémem  bylo,  jak  sehnat  co  

nejvíce  sběru a  jak  pomoci  hůře  prospívajícím žákům. Samé většinou dobré kolektivy,  

brigády a plamenný zájem o současné dění. Ať to byla návštěva hlavy státu v některém 

216Benešová-Heřman (1969), s. 451.
217Chaloupka (1960), ss. 297-298.
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závodě,  zapálení  vysoké  pece,  nebo zásadní  projev  k výročí  Února či  proti  americkým 

imperialistům. Děti neměly svoje dětské nebo chlapecké a dívčí problémy, největší starost  

jim  dělalo  budování  socialismu  a  mezinárodní  situace.  Hlavně  nekalé  rejdy  

imperialistů.“218 Časopis byl „Rudým právem pro děti“,219 školy a pionýrské kolektivy byly 

nuceny  ho  odebírat,  na  témata  v nich  obsaženách  psali  žádi  slohové  práce.  Titul  měl 

nejvyšší náklad i periodicitu ze všech souběžných časopisů pro děti.220 

Rubrika „Otazník Pionýrských novin“ se věnovala aktuálním problémům a pokusům 

je  na  stránkách  časopisu  stručně  vyložit.  Titul  sloužil  spíše  jako organizační  věstník a 

objednávaly si ho obvykle především organizace a instituce, jednotliví čtenáři ne v takové 

míře  jako  odebírali  jiné  časopisy.221 Z dvoubarevného  časopisu  se  titul  stal  roku  1954 

čtyřbarevným, také jeho obsah se zpestřil byť dále tiskl např. nekrácené projevy státníků222 

a působil jako z dobových dětských časopisů ideově nejzakonzervovanější.

Ve  druhé  polovině  60.  let  se  obsah  časopisu  posunul  od  propagandy  Pionýrské 

organizace  k zajímavostem  z domova  i  zahraničí,  cestopisným  reportážím,  zprávám  o 

populárních osobnostech či o klasicích českého umění pro děti (např. v seriálu o slavných 

ilustrátorech) atd. Časopis publikoval i rubriky jako „Deset let na kombajnu,“, „Poznáváme 

chemii“,  „Kalendář  nejvýznamnějších  výročí  měsíce“,  „Pro  patnáctileté“  či  „Slovník 

ekonomických pojmů“. Mezi další rubriky patřilo např. „Pionýrské kukátko“. Beletrie se 

v obsahu prakticky neobjevovala, poezie jen příležitostně.223 Poměrně velká část obsahu 

byla věnována sportu. 

V polovině šedesátých let titul začal publikovat i komiksy, „Linku důvěry“, začal psát 

o zpěvácích a hercích místo o státnících, dokonce organizoval jakousi obdobu čtenářských 

klubů – „POK“ („Party opravdových kamarádů“).224 Začal publikovat i beletrii, kupříkladu 

delší  prózu  na  pokračování.  Vzhledem  k  přesto  klesajícímu  nákladu225 časopis  začal 

organizovat  předplatitelské  soutěže,  vydával  přílohu „Malé  pionýrské noviny“,  a  zvýšil 

dokonce  periodicitu  na  2  x  týdně.  To  vycházel  na  čtyřech  stranách,  jednou  týdně 

vícebarevně,  podruhé  dvoubarevně.226 „Od 15.  ročníku  (1965/66)  vycházely  Pionýrské  

noviny dvakrát týdně a v každém čísle tohoto ročníku přinesly fotografii známého herce,  

zpěváka nebo sportovce. V následujícím ročníku byla zachována periodicita dvakrát týdně,  

218Benešová-Heřman (1969), s. 451.
219Benešová-Heřman (1969), s. 452.
220Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 2869-2870.
221Kabát (1990), s. 562.
222Benešová-Heřman (1969), s. 453.
223Benešová-Heřman (1969), s. 455.
224Benešová-Heřman (1969), s. 458. Tyto čtenářské kluby měly v časopise rubriku „Kormidlo“.
225Který byl však stále nejvyšší ze všech ostatních časopisů pro děti. 
226Benešová-Heřman (1969), s. 459.
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sudá čísla měla mírně zmenšený formát. V sedmnáctém ročníku (1967/68) se noviny vrátily  

k týdenní periodicitě, počet stran se však zdvojnásobil na osm a formát se sjednotil na  

velikost dřívějších sudých čísel.“227

Časopis  vydával  každoročně  Zápisník  Pionýrských  novin,  distribuovaný  do  škol  a 

obsahující kalendář a s ním související zajímavosti.228 

„Od začátku dubna 1968 probíhala na stránkách Pionýrských novin diskuse o jejich  

budoucí podobě. Na základě čtenářských ohlasů bylo rozhodnuto, že noviny přejdou na  

praktičtější  téměř  poloviční  formát,  zdvojnásobí  počet  stran  na  16  a  přestanou  se  

vymezovat  jako  titul  určený  pionýrům.  V  souvislosti  s  tím  dojde  ke  změně  názvu.  Z  

přibližně 150 návrhů byla zvolena Sedmička s podtitulem Čtení pro chlapce a děvčata na 7  

dní. Dne 25. dubna 1968 vyšlo poslední číslo Pionýrských novin s velkou upoutávkou na  

Sedmičku na titulní straně.“229 V roce 1968 nahradil  Pionýrské noviny týdeník  Sedmička, 

později Sedmička pionýrů.

Použitá a další sekundární literatura:

Benešová-Heřman (1969)

Chaloupka (1960), ss. 297-298

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 2867-2870

Pírek (Nedatováno), ss. 260-262

Http://cs.wikipedia.org/wiki/Pion%C3%BDrsk%C3%A9_noviny,  návštěva provedena  25. 

7. 2009

Plamen - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

227Http://cs.wikipedia.org/wiki/Pion%C3%BDrsk%C3%A9_noviny, návštěva provedena 25. 7. 2009.
228Http://cs.wikipedia.org/wiki/Pion%C3%BDrsk%C3%A9_noviny, návštěva provedena 25. 7. 2009.
229Http://cs.wikipedia.org/wiki/Pion%C3%BDrsk%C3%A9_noviny, návštěva provedena 25. 7. 2009.
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PLAMEN MLÁDÍ

Podtitul:

Časopis pro žactvo 4. a 5. postupného ročníku národní školy

Roky vydávání:

1949/1950

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Státní nakladatelství, Praha

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Miroslav Macháček

Spolupracovníci a přispěvatelé:

O. Adamec,  L.  Autratová,  V.  Bouček,  V.  Cinybulk,  V.  Čtvrtek,  Jaroslav  Frey,  Jarmila 

Glazarová, Jan Hostáň, J. Kainar, Jan Luka, Marie Majerová, S. Michalec, M. Okuránek, 

E. Petiška, E. Sekal, J. Spilka, V. Stuchl, J. Šlajer, J. Týml, 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

J. blažej, V. Cinybulk, J. Duchoň, K. Hruška, V. Hrušková, J. Kruis, A. Ladová, V. Lehler,  

D. Lišková, L. Matoušová,  V. Truhlářová, D. Vondrouš, J. Zpěvák. Ilustrace v časopisu 

nebyly podepsány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis,  založený  ve  školním  roce  1949/1950  jako  náhrada  Vlaštovičky  a Studánky 

nastoupil zřetelně k dětské propagandě nového režimu. Na obálce prvního čísla se usmívá 

osm pionýrů, pod nimi se nachází báseň Jana Luky s názvem „Údernická“. Časopis tiskl 

prvoplánovou  agitační  beletrii,  články  o  vítězství  pracujících  a  o  SSSR.  Propagoval 

údernické výkony (např. v rubrice „O našich údernících“), navrhoval činnost pro pionýrské 

a  žákovské  kolektivy,  kromě  toho  měl  zábavnou  a  hádankářskou  rubriku.  Tiskl  řadu 
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překladů  ze  socialistických  literatur.  Byl  ilustrovaný,  ale  vycházel  jen  černobíle  (resp. 

růžovobíle  –  na  růžovém  papíru).  Vycházel  pouze  jeden  školní  rok,  poté  ho  nahradil 

Ohníček.

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), s. 263
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PLAMÉNKY

Podtitul:

Časopis pro malé i větší čtenáře (1. číslo)

Časopis pro děti církve československé (od dvoučísla 2.-3. dál)

Roky vydávání:

1947-1948

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Ústřední rada církve čekoslovenské

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Stanislav Lahodný

Spolupracovníci a přispěvatelé:

František Adámek, Jan Alda, Jan Bertl, Jindřich Černý, Jaroslav Ebert, Jiří Filip, Jaroslav 

Habr, Jaroslav Horný, Rudolf Hovádek, Josef Jahoda, Jiřina Kubíková, Stanislav Lahodný, 

František Moc, Olga Pešková-Kounovská, Olga Prošková, Karel Rehberger, Václav Řezáč, 

Emanuel  Jan  Šarapatka,  Miloslav  Štorkán,  Marie  Štulíková,  Věra  Tichá-Bechyňová, 

Tadeáš Vrba, M. Zelenka,

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, Cyril Bouda, Pavel Černý, Emil Kotrba, Alena Ladová, Divica Landrová, 

Eduard  Milén,  Hanka  Poláková,  Rafael  Santi,  František  Štechr,  J.  Štembera,  Max 

Švabinský 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Konfesijní  časopis  pro  děti  církve  československé  vycházel  v  Praze.  Měl  na  církevní 

periodikum  pestrý,  byť  poněkud  konzervativní  obsah.  Publikoval  pohádky,  pověsti  a 

povídky,  poezii,  koledy  a  náboženské  písně,  drobná  kázání,  naučné  články  a  několik 
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menších  rubrik,  jako  „U  nás“  (zajímavosti  z Československa),  „Svět“  (zajímavosti  ze 

světa)  či  „Nedělní  školy“  o  konkrétních  nedělních  školách  církve  československé.  Na 

obálkách  publikoval  podobizny,  a  později  fotografie  domácích  osobností  (od  Bedřicha 

Smetany v prvním po Klementa  Gottwalda v posledním čísle),  tematické obrázky např 

k ročnímu období, dětské práce, „Hádankový koutek“ atd.

Od  počátku  časopis  kromě  obsahu  souvisejícího  s idejemi  církve  československé 

oslavoval  levicovou  ideologii  nastupujícího  režimu.  Publikoval  povídky  sovětských 

prozaiků,  verše  oslavující  fyzickou  práci  či  VŘSR,  články  o  představitelích  domácí 

politiky a v posledním čísle na obálce Klementa Gottwalda s vnučkou. 

Titul byl poměrně bohatě ilustrován předními českými výtvarníky literatury pro děti a 

mládež.  V prvním  ročníku  (1947/1948)  časopis  vycházel  černobíle  s dvoubarevnou 

obálkou. Během ročníku se snížila kvalita papíru, na němž byl časopis tištěn. Ve druhém 

ročníku časopis vycházel dvoubarevně celý, snížil se počet jeho stran a po dvou číslech 

zanikl.

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

Plameny táborového ohně - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)
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PO PRÁCI

Podtitul:

Měsíčník pro živnostenský dorost

Roky vydávání:

1931-1944

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Ústřední jednota učitelstva živnostenských a kupeckých škol v RČS (1931-1938)

Čs. grafická unie (1939-1942)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Břetislav Jedlička-Brodský

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Josef Grus, Jan Havlasa, František Serafinský Procházka, F. X. Svoboda, Renata Tyršová, 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Fotografie a ilustrace v časopisu nebyly podepsány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Černobílý,  fotografiemi  doprovázený časopis byl zaměřený pedagogicky a vycházel  od 

září  1931 po živnostenský dorost a starší děti. Tiskl výchovnou beletrii,  naučné články, 

cestopisy, rubriky „Tělesná výchova“, „Naše poradna“ či hádankářský „Koutek tajů“. Jeho 

obsah  nevybočoval  z průměru  dobových  dětských  časopisů,  krom  živnostenského 

zaměření některých článků a beletristických prací (s názvy jako „První výdělek“, „Čas jsou 

peníze“ apod.). Řada materiálů v číslech byla překladových. Časopis zanikl v červnu roku 

1944.

Použitá a další sekundární literatura:
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Nenalezena

Pod Blaníkem - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Pod Lipany - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Pod Zelenou horou - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Pod Zvičinou - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Podoubraví - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Podřipská besídka - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Podyjí - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Pohádkové noviny - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Pohoří - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Pojď k Spasiteli - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Pomalago – viz Čigoligo

Poradní  svitek -  viz  Příloha  č.  5  (Dětské  časopisy,  vycházející v češtině  mimo území  

českých zemí)

Pošta HVS - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Pošumavský hlasatel - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)
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POUČNÝ ZÁBAVNÍK PRO MILOU ČESKOU MLÁDEŽ

Podtitul:

Sestaven od Vojt. Vlastimila Janoty, pom. učitele ve vzorní opatrovně na Hrádku v Praze

Roky vydávání:

1849

1853

Periodicita:

Nepravidelná

Vydavatel:

Bedřich Stýblo, tiskem K. V. Medaua v Praze

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Vojtěch Vlastimil Janota

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Neuvedeni, celý titul byl zřejmě převážně Janotovým dílem.

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Titul nebyl ilustrován.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Neúspěšný  projekt  jednoho  z prvních  domácích  dětských  tisků,  stojících  na  pomezí 

dětského časopisu, tematického sborníčku a knižnice. První pokus o jeho vydávání pochází 

z roku 1849, poté se V. V. Janota o stejnojmenný časopis pokusil ještě jednou v roce 1853. 

Ani napodruhé se mu však nepodařilo titul udržet. 

Obsahem sborníčku byly poučné články s různými náměty („Lev“, „Starobylost piva“, 

„Svítící  muška“  aj.),  dále  drobné  zajímavosti  v oddílu  nazvaném  „Rozličnosti“  a  pak 

pořekadla, citty a průpovědi, zabírající několik celých stran. Poučný zábavník vycházel na 

drobném formátu,  černobíle  a  bez  ilustrací,  jeho  obsah  byl  strukturovaný  a  zajímavý, 
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zvláště  zmíněná  protorubrika  „Rozličnosti“  přinášela  stručné  a  zajímavé  informace 

z různých odvětví od „Slepice může za rok 200 vajec snésti“ po rady o tom, jak zdravě žít. 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena
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POUPĚ

Podtitul:

List mládeže Československé obce sokolské

Od května 1939 List mládeže obce sokolské

Od září 1940 List mládeže České obce sokolské

Roky vydávání:

1936-1941

1946-1949

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Československá obec sokolská, Praha

od května 1939 Obec sokolská

od září 1940 Česká obec sokolská

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jan Petrus s redakčním kruhem (příloha Vzkříšení)

Jaroslav Nauman, 

J. Hiller

Spolupracovníci a přispěvatelé:

E. Bronec, Václav Deyl, Jan Hiller, J. K. Hlinecký, L. Mašínová, R. Mates, J. Nauman, L. 

Řehák, Růžena Štěřovská, F. Trébský, Fráňa Velkoborský, Miloš Veselý, Josef Vít, Jaroslav 

Vodrážka

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš  Aleš,  Štěpán Andrýsek,  František  Koblic,  Josef  Lada,  Alena  Ladová,  Jaroslav 

Lebeda, R. Mates, Karel Skála

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:
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Sokolský časopis  pro  nejmladší  děti.  Vznikl  osamostatněním stejnojmenné  přílohy pro 

malé děti časopisu Vzkříšení (vycházející v letech 1931-1936), zatímco pro starší děti bylo 

určeno  Sokolské  jaro jako  přímý  pokračovatel  Vzkříšení.  Titul  obsahoval  především 

kvalitní  původní beletrii,  psanou pro časopis,  a sokolskou agitaci.Vycházel  na středním 

formátu, černobílý, s řadou jednoduchých fotografií a ilustrací a s texty psanými velkými 

písmeny. Neměl pravidelné rubriky. 

  

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 430

Pírek (Nedatováno). ss. 265-266

Poupě - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

Poupě - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Praca Szkolna  - viz  Příloha č.  10 (Cizojazyčné časopisy na území  Čech a Moravy –  

přehled nejznámějších titulů)
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PRÁCE PIONÝRŮ

Podtitul:

Časopis Československého svazu mládeže pro uměleckou a tvůrčí činnost pionýrů a žáků 

9-14 letých

Roky vydávání:

1949-1954

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Ústřední výbor ČSM v Mladé frontě

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Táňa Hájková

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Liběna Hrkalová, Zdena Kadlecová, V. Merhautová, F. Pithart, M. Procházka, J. Starec, 

Vladimír Stuchl, J. V. Svoboda, O. Syrovátka, J. Šust, Vilém Závada aj.

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

M. Aleš, S. Jílek, M. Poláková, J. Weigel, M. Zelenka

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

„Časopis Práce pionýrů je určen pro uměleckou a tvůrčí činnost na školách, pro děti od 9  

do 15 let.  Časopis nepřináší tedy náměty a instrukce pro práci v pionýrské organisaci.  

Přináší materiál pro kulturní a zájmovou činnost na školách. Obsah časopisu je upraven  

tak,  aby mohly děti,  vedoucí a učitelé využívat materiály k uspořádání školních besed,  

kulturních  vystoupení,  školních  shromáždění.  Materiál  slouží  také  kulturním  zájmovým  

kroužkům a souborům. Časopis je rozdělen na několik částí. 1. oddělení - umělecká část  

(...) 2. oddělení tělovýchovné (...) 3. Drobné práce (...) 4. Styk redakce se čtenáři.230  

230Práce pionýrů, roč. 1 (1953), č. 1, s. 15.
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Časopis,  sloužící  jako pomůcka a  nabídka  materiálů  pro  kulturní  činnost  dětí,  byl 

výrazně propagandisticky zaměřen,  obsah měl ale pestrý.  Přetiskoval písně s  notovými 

zápisy,  literární  texty  a  výtvarné  práce  sloužící  k  ideologické  výchově  dětí  a  mládeže 

organizované v jednotné organizaci. Řada materiálů byla přeložená či převzata z ruských 

periodik. Časopis publikoval i návody k hrám, kouzlům, tancům a sportovním činnostem. 

Spolupracovala  s  ním řada  hudebníků,  výtvarníků a  dalších  umělců.  Titul  tiskl  např.  i 

veršované komiksy (jako  „Rady Ládi Výtečného“) či hádankářskou rubriku „Pro vtipné 

hlavy“. Těžištěm jeho obsahu byla apoteóza Rudé armády, J. V. Stalina a komunistické 

strany. 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

Prager Kinderzeitung - viz Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy  

– přehled nejznámějších titulů)

Pražský skaut - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Pro malé i velké děti - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Proletářský junák – viz Oheň

Probuzení - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Průkopník - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Průkopník - viz Skaut-Průkopník
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Przyjaciel dziatek -  viz  Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy –  

přehled nejznámějších titulů)
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Předvoj křesťanské demokracie - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině  

mimo území českých zemí)

Přípravka - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Přírodě blíž - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Přírodovědné rozhledy pro mládež - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Přítel - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

PŘÍTEL DÍTEK

Podtitul:

Časopis pro mládež

Illustrovaný časopis pro mládež

Obrázkový časopis pro mládež

Od roku 1920 Časopis pro evangelickou mládež

Od roku 1922 Časopis pro českobratrskou mládež

Roky vydávání:

1874-1926 

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Spolek Komenského

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Ludvík Bohumil Kašpar 

Josef Baštecký 

Vladimír J. Čech 
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R. Forman

František Ženatý 

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. L. Brdíčko, G. B. Čechová, J. Drastich, J. L. Duška, F. Dvořák, Jan Janata, G. A. Molnár, 

Antonín Pochop, Čeněk Semerád, většina prozaických a naučných článků v časopise byla 

nepodepsána, nebo podepsána šiframi. 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace v titulu obvykle nebyly nepodepsány.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Přítel  dítek, v 70.  letech  19.  století  jeden  z nejvýznamnějších  titulů  dětských časopisů 

(spolu se Štěpnicí, Budečskou zahradou a Naší mládeži), vycházel v Pardubicích, od třetího 

ročníku  v  Praze.  Obsah  nerozsáhlého  evagelického  časopisu  tvořily  především naučné 

články,  a  také  nábožné  a  výchovné  povídky,  objevovala  se  však  i  přeložená  próza 

světových autorů, např. Marka Twaina. Zábavnou část obstaraly např. národopisné kvízy, 

otázky z biblické historie, hádanky, matematické úkoly a vtipné obrázky. Ilustrace v titulu 

byly černobílé a nečetné, později se začaly objevovat stejně nečetné reprodukce fotografií. 

Časopis je odlišný od stejnojmenného titulu katolického, vycházejícího v letech 1887-1897 

jako vychovatelský časopis pro dospělé, i od dalšího katolického titulu, vycházejícího jako 

příloha časopisů Kříž a Maria.

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

Přítel dítek - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Přítel dítek - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)
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PŘÍTEL MLÁDEŽE

Podtitul:

Obrázkový časopis pro českou mládež
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Roky vydávání:

1888/9

Periodicita:

Měsíčník 

Vydavatel:

Bratři Peřinové, Hradec Králové

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

J. Beran (první tři čísla) 

F. J. Andrlík (dále)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

A.  Čech,  J.  Doubravský,  Ludmila  Grossmannová-Brodská,  Josef  Ehrenberger,  Anna 

Regina Husová, G. B. Kubelka, Karel V. Kuttan, Jaroslav Lipovský, J. Soukal, Jan Tykač, 

Josef Zařičanský, J. Žeranovský

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace v časopisu nebyly podepsány.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis se pokoušel působit na mládež dle dobového ideálu správné výchovy, vést ji k píli, 

lásce k rodině a vlasti, úctě k Bohu a císařské rodině. 

Obsahoval  beletrizované  naučné  články  z přírodovědy  a  rovněž  archeologie.  Pro 

vyvážení  moralistního a naučeného obsahu tiskl  také  hádanky a křížovky v pravidelné 

rubrice „Rébusy“. Tiskl velké množství poezie pro děti. Měl barevnou obálku a černobílý 

vnitřek s občasnými barevnými ilustracemi uvnitř.

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), s. 19

Lexikon české literatury 3/II (2000), ss. 1207-1209

Pírek (Nedatováno), 268
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Přítel  mládeže -  viz  Příloha  č.  5  (Dětské  časopisy,  vycházející  v češtině  mimo  území  

českých zemí)

Psaníčko dětem - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)
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PUNŤA

(PUNŤOVY PŘÍHODY)

Podtitul:

Veselé i smutné osudy rozpustilého psíka Punti a jeho věrných přátel – Haničky a Váši 

v obrazech i rýmech

Roky vydávání:

1935-1942

(1940-1942 se souběžně vycházejícími Punťovými příhodami)

Periodicita:

1934-1936 nepravidelně

1936-1938 měsíčník

od roku 1939 čtrnáctideník

Vydavatel:

Rodina, nakladatelská akciová společnost v Praze

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Máňa Voříšková (1935-1940)

Blanka Svačinová (1941-1942)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Jiří Kafka, Augustin Novák, Zdeněk Peukert, Marie Tippmannová, A. Vaňous, Vláďa Zíka

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

René Klapač, Emil Posledník, Hermína Týrlová, fotografie z fotobanky Universal Photos

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Obrázkový pražský časopis vycházel jako zábavné čtení, včetně psaných dobrodružných 

příběhů, a především řady komiksů v každém čísle (titulním komiksem byly příhody psíka 

Punti, kreslené René Klapačem s veršovanou legendou, dále časopis tiskl např.  Sněhurku 

W. Disneye ap.). Dále publikoval návody (např. jak si vyrobit sbírku motýlů) a čtenářské 
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soutěže.   Jako jeden z prvních titulů zveřejnoval  velké a kolorované fotografie  malých 

čtenářů jako odměnu. 

Titulní  postavička  Punti  se  původně objevila  týdeníku  List  paní  a  dívek,231 rovněž 

vydávaném  vydavatelstvím  Rodina,  v dětské  příloze  List  našich  dětí a  v americkém 

originálu. Postupně se z ní samovolně vyvinula česká verze a získala si takovou popularitu, 

že se vydavatelství rozhodlo věnovat jí samostatný list, který dosáhl značného čtenářského 

i finančního úspěchu.232 V titulu vycházely nejprve pouze příhody psíka Punti, později se 

přidaly,  jak bylo zmíněno seriály,  časopis se  tak stal  částečným předobrazem dnešního 

Čtyřlístku a  byl  prvním převážně komiksovým dětským časopisem u nás.   Byl  dobově 

vnímán jako komerční a téměř bezcenné periodikum, dnes ho oceňuje jako svůj iniciační 

např. známý komiksový kreslíř Kája Saudek.233 

Příbuzným tiskem, vycházejícím od roku 1940 rovněž v Rodině, byly nepravidelně 

vydávané sešity nazvané Punťovy příhody (tzv. „Malý Punťa“), jejichž hlavním obsahem 

byl komiks o Punťovi s veršovanou legendou. Byly určeny menším dětem. 

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 430, 431

Pírek (Nedatováno), ss. 269-270

Vybrané příhody Punťova komiksu jsou ka nalezení na http://punta.xf.cz/

Punťovy příhody – viz Punťa

Radar - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

Radost – viz Lípa

Radost - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

Radostná studánka - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

231Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 430.
232 Http://punta.xf.cz/, návštěva provedena 25. 7. 2009.
233Http://www.martinfisher.cz/text/zivel/zivel28.pdf, s. 3. Návštěva provedena 20. 7. 2009.
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RADOSTNÉ MLÁDÍ

Podtitul:

Noviny našich dětí (roč. 1)

Čtrnáctideník katolických dětí (roč. 2-4)

Roky vydávání:

1945-1948 

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

Svatováclavská liga v Praze, nakladatelství Atlas

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jaroslav Janouch

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. K. Baby, Zdena Brzokoupilová, Vladimír Donát, Sina Drahorádová-Lvová, Jan Herink, 

Josef Hora, Jaroslav Hrabě, Karel Hroch, Jiřina Chýlková, J. Janouch, František Jeřábek, 

Jiří Jůza, F. Kliment, František Křivohlávek, Zdeněk Macho, L. Malachovský, Jan Olmar, 

F. M. Poděbrad, S. Samková, Vlasta Sísová, Z. K. Slabý, J. Stará, Miroslav Sušek, Růžena 

Svobodová,  Josef  Šefelín,  Vladimír  Šustr,  Libuše  Tesařová,  Marie  Tomanová,  Čeněk 

Tomíško, S. Vidmanová, M. Zelenka

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

V. Hekl,  V.  Chroust,  A. Ladová,  Josef  Mánes,  Jan Štursa,  V.  Vrba,  M. Zelenka,vlastní 

ilustrace v časopisu byly kromě reprodukcí obvykle anonymní

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Katolický čtrnáctideník se poměrně úspěšně pokusil skloubit nové trendy v časopisectví 

pro  děti,  které  přinesl  Mladý  hlasatel  (včetně  např.  zakládání  čtenářských  klubů,  tzv. 

„Družin  Radostného  mládí“),  se  starší  tradicí  katolických  dětských  časopisů.  Vedle 
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dobrodružné  beletrie  („Cesta  pralesem“),  tak  tiskl  beletrii  výchovnou  („Frantíkovo  

obrácení“),  vedle  zajímavostí  a  komiksů  pokusy  o  populárně  naučné  materiály 

s katolickými reáliemi („Nalezení těla sv. Ludmily“) a beletrizované historické materiály (o 

popravě Kozinově, o Kryštofu Kolumbovi atp.). Měl rubriku věnovanou sportu, román na 

pokračování,  stránku  pro  skauty,  tiskl  návody  k ručním  pracím  (např.  jak  si  vyrobit 

stoleček pod rádio), stránku prací čtenářů („Koutek našich dětí“) a „Hádankářský koutek“. 

Organizoval také soutěže pro čtenáře, např. ve stavbě modelů lodí. Obálka časopisu byla 

barevná, vnitřek černobílý, často ilustrovaný fotografiemi. Na poslední straně obálky byl 

kreslený seriál.

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 275-276
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RADOSTNÉ POSELSTVÍ NAŠIM DĚTEM

Podtitul:

Měsíčník pro děti

Roky vydávání:

1932-1937

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Jaroslav David, Kateřinky u Opavy

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jaroslav David

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Materiály v časopisu byly podepsány jen iniciálami, nebo nebyly podepsány vůbec.

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Obrázky a fotografie v časopisu rovněž nebyly podepsány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Černobílý časopis menšího formátu vycházel na pouhých čtyřech stránkách a sloužil jako 

nástroj konfesijní katolické výchovy. Prakticky celý občas časopisu byl věnován výchově 

ke  křesťanskému  životu,  biublickým  a  liturgickým  textům,  exemplům  a  mravoučným 

výkladům. Téměř každé číslo časopisu otevírala černobílá fotografie nebo jiný obrázek, 

jinak titul ilustrován nebyl. Časopis neměl pravidelné rubriky, publikoval nepravidelně jen 

krátkou „Hádanku“ a graficky oddělené biblické citáty. Publikoval výjimečně texty i ve 

slovenštině. Na poslední straně vyzýval čtenáře, aby číslo šířili a půjčovali dalším dětem. 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena
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Ráj  – viz oddíl 0.3.2.1 - Intencionálnost (dětská četba původně určená dospělým)

RAJSKÁ ZAHRÁDKA

Podtitul:

Obrázkový časopis pro mládež (1892-1901)

Časopis pro mládež (1901-1907)

Bez podtitulu (1907-1930)

Nejstarší časopis pro katolickou mládež v Čechách (roč. 1930/1931)

Obrázkový časopis pro mládež (1931-1941)

K poslednímu ročníku už nevyšel titulní list s podtitulem

Roky vydávání:

1892-1942

Periodicita:

Měsíčník 

Vydavatel:

Václav Špaček, řídící učitel v Počátkách (1892-1899)

Václav Kotrba ml. (1899-1932)

Václav Kotrba nejml. (1932-1942)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Václav Kotrba (1892)

Václav Špaček a Václav Kotrba ml. (1899-1908) 

Václav Špaček a Václav Kotrba ml. a Josef Bartoň (1908-1909)

Václav Špaček a Josef Bartoň (1909-1914)

Václav Špaček (1914-1932)

Václav Kotrba nejml. a P. Herynková (1932-1942)

Spolupracovníci a přispěvatelé:
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J. K. Baby, J. L. Brendl, Josef Brožek, Marie Božena, K. Červinka, A. Dostál., Vincenc 

Drbohlav,  J. Fabian, K. Filip, J. Friedl, J. Harapat Jizerský, V. Hornov, R. Hradčanský, 

Anna Regina Husová, V.  Hübner,  O. Jakoubek,  J.  H.  Jizerský,  A.  M. Kadlčáková,  M. 

Kintnerová,  František  Kok,  F.  Kořínek  (pod  pseudonymem  Potocký),  Z.  Křeslický, 

František  Libor,  Květoslava  z Luk,  J.  Mácha,  Marie  Máchová,  Anna  Marie,  A. 

Mittenhubrová,  Jindřich  Mošna-Benešovský,  M.  Mrštíková,  J.  Murtingerová,  B. 

Nešťastný, Vít Nezbeda, Saša z Orlího, V. Pakosta, Olga z Podhradí, V. Podhradský, K. 

Polenský, F. K. Sázavský, A. Simerská, J. Stanček, J. A. Strakoš, Sylva z Hrádku, František 

Šebestík, A. B. Šťastný, Terezie Švecová (pod pseudonymem Viola z Prácheňska), Erna 

z Těšan, K. M. Ullrich, S. Unzeitig,  Vítězslav Unzeitig, P. Verichová, Václav Vlček, E. 

Vojslavický, K. Waldhauser, E. Waldmann, Karel J. Zákoucký, Prokop Zaletěl,  Antonín 

Josef Zavadil, František L. Zelinka, Ignát Zháněl, Karel Žádník, F. Žák aj. 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace v titulu byly většinou nepodepsány, zhotovoval je nejčastěji J. F. Hetteš.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Pražská Rajská zahrádka byla do roku 1918 jedním z nejrozšířenějších domácích dětských 

časopisů.  Byla  určena  dětem  všech  věkových  stupňů  Zaměření  jejího  obsahu  bylo 

konzervativně katolické, a proti např. Andělu strážnému výrazně chudší. 

Vedle mravoučné prózy a poezie a vzdělávacích článků převážně o církevních reáliích 

časopis tiskl modlitby a náboženské a lidové písně. Stálou rubrikou byly „Rozmanitosti“ 

s hlavolamy a hádankami, v desátých letech dvacátého století se objevila černá kronika pod 

názvem „Pro výstrahu“ (s  drobnými výstražnými zprávami  jako „Potrestaný  nezbeda“, 

„Těžký úraz hošíka“, „Spadl do mlátičky“, „Výbuchem vojenské patrony zmrzačený hoch“, 

„Vhodil náboj do kamen“, „Usmrcen elektřinou“ apod). Základem časopisu byla výchovná 

katolická beletrie, 234 většinou ve formě poezie a drobných prozaických exempel ze života 

idealizovaných (chudých, skromných, pobožných a štědrých) či naopak démonizovaných 

(neopatrných, svéhlavých, lakomých) dětí,   jejich odměny a potrestání.  Od 10. ročníku 

časopis  tiskl  delší  texty  na  pokračování.  Titul  obsahoval  i  naučné  články,  většinou 

životopisy světců, články z dějin církve, ale i architektury či literatury, po roce 1918 rovněž 

materiály  ve  slovenštině.  Měl  v obsahu  také  např.  předlohy  pro  dětské  kresby.  Rajská 

zahrádka  se  pro  svůj  rigidně  náboženský  obsah  a  špatnou  kvalitu  ilustrací  stávala 

234S názvy příspěvků např. „Dravá zvěř zkrocena pohledem Ježíškovým“, „Malé dobroditelky“, „S andílků  
zástupěm k nám se zas blíží“, „Dalekohled sv. Mikuláše“, „Malý misionář“ apod. 
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pravidelně  předmětem  ostré  odborné  kritiky  (zejména  v Úhoru),235 a  dokonce  i 

parodizace.236  Teorie dětské literatury se od dob Úhoru až do konce 20. století nedokázala 

srovnat s jejím čtenářským úspěchem. „Literární cena tohoto časopisu nebyla prakticky  

vůbec žádná, a přitom časopis vycházel ve značně vysokém nákladu a dosáhl dvaapadesáti  

ročníků. Pro oblast uměleckou i výchovnou představoval brzdící prvek na cestě hledání a  

rozvoje časopisecké tvorby pro děti v tomto období.“237 „Pohádky a příběhy, inspirované  

vroucím  citem  lásky  k bližnímu  a  úcty  k Bohu  a  člověku,  trpí  zřejmě  neskrývanou  

užitkovostí příběhů. Nové formy nábožensko-výchovných povídek tu marně hledáme. Vše tu  

běží už po léta stejnou cestou, po známkách vývoje ani stopy.“238

V roce 1932 došlo po výměně hlavního redaktora k proměně listu ve snaze vydávat jej 

nadále jako moderní dětský časopis (začaly se objevovat např. fotografie). Tento pokus 

však nebyl příliš úspěšný.

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), s. 19

Lexikon české literatury 3/II (2000), ss. 1207-1209

Pírek (Nedatováno), ss. 277-278 

Raketa dětem - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Revue mladých - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Rhetor – viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

235Viz např. Svoboda (1916), ss. 13-14. Podobně, ba ještě ostřeji je  Rajská zahrádka  hodnocena prakticky 
v každém čísle Úhoru od roku 1915 do roku 1917. Je nicméně možné, že podobně, jako se odborníci často 
mýlili  v hodnocení pohádky a jejího významu pro děti, ba zcela se míjeli s jejím možným smyslem (jak 
ukazuje  diskuse  o pohádku,  táhnoucí  se  v domácí  teorii  dětské  literatury  celým dvacátým stoletím),  tak 
podobně podcenili i úlohu jisté bazální důvěry ve svět a jeho jasné rozlišení na dobro a zlo, která může být  
v dětství  významným  a  potřebným  stupněm  pro  duševní  vývoj  dítěte,  byť  má  být  později  překonána. 
Podobnou důvěru a jasná kritéria dětem nabízely konfesijní časopisy, z čehož možná plynula i jejich široká 
popularita a čtenost u dětí řady generací.
236Viz  např.  povídka  Jaroslava  Haška  Časopisy  pro  mládež.  In:  Hašek,  Jaroslav:  Fialový  hrom.  Praha, 
Československý spisovatel 1961, ss. 235-238.
237Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 425.
238Hrdlička (1940). s. 78.
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Rim Rim Rim – viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)
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Ringel Reihen - viz Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy –  

přehled nejznámějších titulů)

ROBINSON

Podtitul:

Časopis velkých dobrodružství a všestranného poučení

od 5. čísla 1. ročníku bez podtitulu

Roky vydávání:

1933 (září)-1935 (do čísla 20) 

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

Josef Hokr

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Flos, A. C. Nor  a J. V. Smejkal

od poloviny 2. ročníku V. Cigánek.239

Spolupracovníci a přispěvatelé:

František Flos, B. Hellerová, E. Hirsch, R. Hnulík, Rudolf Richard Hofmeister, Josef Hokr, 

Jaroslav Hubálek, V. A. Jarol, J. Jordán, D. Ker, J. Koutný, J. Lada, J. Ladra, František 

Langer, J. Machek, H. Malý, A. C. Nor, Josef Pavel, Zdeněk Petr, M. Petrovič, Jan Petrus, 

Strýček Sam, L. Suchdolský, B. Šafář, J. V. Šmejkal, A. J. Urban, V. Veer, Q. M. Vyskočil, 

Jan Weiss, Fr. Wenig, Q. Wenig, H. O. Wuttig

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace a fotografie v časopisu nebyly podepsány. 

239Lexikon české literatury 2/I (1993), ss. 229-230.
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Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Titul,  bohatě  ilustrovaný  fotografiemi  a  určený  starším  chlapcům,  se  pokoušel  spojit 

zábavu a dobrodružství s výchovnými záměry. Sliboval čtenářům prožití dobrodružství a 

snažil  se  je  nenásilně  vychovávat  ke  kladným  charakterovým vlastnostem,  které  měly 

pozitivní hrdinové jeho dobrodružných povídek. Inspiroval se Malým čtenářem, jeho pojetí 

dětského časopisu však značně modernizoval.240

Titul tiskl původní beletrii, reportáže a měl řadu zájmových rubrik („Filatelie“, „Mladý  

letec – konstruktér“ či „Malý reportér“, rubriku otevřenou zprávám čtenářů aj.). Časopis 

oslovoval své čtenáře pravidelně „Robinsoni“.241 Nabízel jim bezplatnou inzertní rubriku 

na  výměnu  sběratelských  komodit  („Co  bych  si  chtěl  vyměniti“),  organizoval  pro  ně 

literární a fotografickou soutěž a tiskl návody na výrobu různých věcí, např. plovoucí lodě 

či rádio. Předplatitele odměňoval zvláštním „Odznakem Robinsonů“ Tiskl rubriku vtipů, 

křížovku,  vkládanou  knižní  přílohu  atd.  Šlo  o  pestré,  invující  a  modernizující  dětské 

periodikum.

Použitá a další sekundární literatura:

Lexikon české literatury 2/I (1993), ss. 229-230

Pírek (Nedatováno), ss. 279-280

240Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 2434.
241Podobně jako dnes časopis Cosmo Girl! důsledně oslovuje své čtenářky „rebelky“.
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ROJ

Podtitul:

Noviny žactva reformních škol (1932-1934)

Časopis žactva reformních škol (1934-1935)

Časopis nových dětí (1935-1942)

Roky vydávání:

1932-1942

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Ladislav Hanus (roč. 1-3)

Československá grafická unie v Praze a Ústředí žákovských samospráv (roč. 4-7)

česká grafická unie v Praze (roč. 8-10)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

K. Adama R. Nekola (roč. 1)

Rudolf Nekola (roč. 2-3)

Josef Spilka, Ladislav Hanus, Rudolf Nekola a členové žákovských samospráv reformních 

škol (roč. 4-10)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Josef Bariuška, J. Baum, F. Běhounek, F. Bicek, František Bulánek-Dlouhán, Petr Denk, J. 

Dolina,  Julie  Drimlová,  Lída Durdíková,  Ladislav Hanus,  Karel  Hartl,  Emil Holan,  M. 

Holková, Josef Hora, Karel Hroch, Otokar Fischer, Julius Fučík, M. Iljin, K. S. Jelínek, K. 

Kašpar, Václav Kořínek, Marie Kožíšková, Boža Kratochvíl, Gustav Krklec, A. J. Krýsa, P. 

Křička, Josef Lebeda, Lukáš Luhan, Sina Lvová, Alois Machovec, B. Mathesius, Vítězslav 

Nezval, F. Omelka, Karel Opočenský, F. S. Procházka, K. Průcha, V. Řezáč, E. Řezáčová, 

Bohumil Říha, Jaroslav Seifert, Miron Cyril Sígl, B. Sílová, S. Slottyová, Josef Spilka, F. 

X. Svoboda, F. X. Šalda, Petr Vácha, Josef Veselý, Antonín Veverka, K. Vlasák, Marie 
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Vonášková, Vlasta Vrázová, V. Závada, Vojtěch Zelinka, J. Zvára, J. Žába, žáci reformních 

škol

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

L. Ilečko, F.  Janoušek, R. Šváb, J.  Zrůbecký.  Ilustrace a fotografie  v časopisu obvykle 

nebyly podepsány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Roj byl určen starším dětem. Původně měl tisknout zejména tvorbu žáků reformních škol, 

postupně  se  však  jeho záběr  i  publikum značně rozšířily,  titul  dostal  téměř  novinovou 

podobu s fotografiemi a trojsloupcovou sazbou. Dál především podporoval tvorbu starších 

žáků,  ale  vychovával  své  čtenářstvo  i  k solidaritě  (informoval  o  akcích  ve  prospěch 

nemajetných spolužáků, rodin s nezaměstnaným živitelem atd.).242 Publikoval prózu, poezii 

a naučené články. 

„Roj by se dal svým obsahem a zaměřením na dětské a dospívající publikum do jisté  

míry přirovnat k dnešnímu ABC (časopisu). Na jeho stránkách byly uveřejňovány povídky  

a pohádky  pro  děti  a  mládež,  populárně  naučné články  z oblasti  fyziky,  přírodopisu  a  

zeměpisu, nechyběly ani cestopisy a biografie slavných českých osobností. Jako zpestření  

byly  dětem nabízeny  rébusy,  křížovky  a  soutěže.  Články  byly  doplňovány  fotografiemi,  

kresbami a plánky. Na své si přišli i příznivci kutilství, modelářství a šachů.“243

Skvělou úroveň prokazoval časopis především po stránce textové, a to v původních 

příspěvcích  i  ve  výběru  ukázek  z děl  cizích  i  domácích  spisovatelů,  klasických  i 

moderních. Časopis publikoval  ve své  Knihovničce Roje i  literární přílohy uvnitř čísla, 

k některým číslům přidával i knižní prémie.244 Od roku 1937 tiskl i články ve slovenštině. 

Tiskl také články z jiných,  starších časopisů pro děti  a  mládež (Klas, Vzhůru na stráž, 

Zora...), dopisové zprávy ze samospráv reformních škol „Z naší samosprávy“  a rubriku 

rébusů a hádanek „Udice kamaráda Otazníka“.

„Časopis dosáhl vyváženosti v jednotlivých složkách, přesto nejvyšší úroveň měla část  

zahrnující oblast techniky, vědy a umění, prezentované zajímavě ztvárněnými literárními  

formami (reportáž, fejeton, medailon, rozhovor, beseda, úvaha, esej). Jeho pořadatelé se  

242Lexikon české literatury 3/II (2000), ss. 1265-1266.
243 Jedličková (2008), s. 62.
244K prvnímu číslu 6. ročníku např. knihu V říši loutek od Vítězslava Nezvala.
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s úspěchem pokusili ovlivňovat práci žáků ve školách (žákovské samosprávy) i mimo školu  

(kluby Roje).“245 

Časopis vycházel černobíle, publikoval mnoho fotografií. Měl rubriky jako „Zajímavý 

svět“, „Veselý koutek“ či „Naše práce a zábava“. Byl ceněn dobovou kritikou literatury pro 

děti.246 

Protektorátní úřady zastavily jeho vycházení v roce 1942.

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 3064-3066

Jedličková (2008)

Pírek (Nedatováno), ss. 281-282

Roter Trommler -  viz  Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy –  

přehled nejznámějších titulů)

Rovnost dětem - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

245Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 3064.
246Viz např. Úhor, roč. 29 (1941), s. 174, Ústav pro národní výchovu v Praze 1941.
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ROZHLAS MLADÝCH

(ŠKOLSKÝ ROZHLAS, ROZHLÁSEK)

Podtitul:

Měsíčník pro posluchače a přátele školského rozhlasu

Od září 1934 Měsíčník československé mládeže

Od září 1936 Školský rozhlas. Měsíčník československé mládeže

Od února 1937 Měsíčník školského rozhlasu-Radiojournalu

Od září 1941 Časopis pro školu, rodinu a rozhlas

Roky vydávání:

1934-1935 jako Školský rozhlas 

1935-1937 jako Rozhlásek

1937-1942 jako Rozhlas mladých

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Radiojournal, Praha

Československý rozhlas

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Pátek (ročník 1)

Bedřich Pěkný (od 2. ročníku)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Karel Hába, Jindřich Bedřich Heller, František Jungbauer, Josef Kolář, František Kovář, 

Hanuš Sedláček-Promyk, Josef Skupa, J. Šorfa, František Tenčík, František Vaněk, Miloš 

Veselý, Adolf Wenig

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, D. Haut, A. Moravec, J. Nesvadba, A. Nauman, V. Novák, Jan Rambousek, 

O. Sekora, V. Sedláček, J. Solar
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Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis  založil  jako  prostředník  mezi  svým  vysíláním  a  mladými  posluchači 

Československého  rozhlasu.  Obsah  titulu  zajišťovali  pracovníci  rozhlasu,  časopis  měl 

kvalitní  zpravodajskou, naučnou, zábavnou literární náplň, obsahoval drobné poznámky 

k jednotlivým  pořadům.  Vycházel  jako  moderně  graficky  zalomené  periodikum.  Své 

rubriky v něm pravidelně obsazovaly rozhlasové stanice Bratislava a Košice. Časopis tiskl 

beletrii  a  publicistiku,  program  Školského  rozhlasu  a  rozhlasu  pro  mládež  spolu 

s rozšiřujícími  materiály  (úvody,  shrnutími)  atd.  Měl  řadu  zájmových rubrik,  křížovky, 

hádankářský koutek, organizoval pro děti rozhlasové soutěže, tiskl i kresby a karikatury. 

Vzhledem k tomu, že šlo o rozhlasový časopis, hrála v jeho obsahu velkou roli hudba – 

časopis tiskl životopisy skladatelů a rozšiřoval čtenářům hudební obzor. Věnoval se také 

dramatické tvorbě pro mládež.247 

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl titul nucen začít otiskovat dvojjazyčné 

„Německé  rozhlasové  besedy  pro  českou  mládež“,  množství  vnucené  propagandy  se 

(podobně jako v rozhlase samotném) až do zastavení časopisu postupně zvyšovalo. Častá a 

početná byla v časopisu reklama (nikoliv ve všech číslech).

Použitá a další sekundární literatura:

Lexikon české literatury 3/II (2000), s. 1288-1289

Pírek (Nedatováno), ss. 283-284

Rozhlásek – viz Rozhlas mladých

Rozhledy -  viz  Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)

Rozhledy matematicko-fyzikální - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

247Lexikon české literatury 3/II (2000), s. 1288-1289.
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ROZHLEDY MLÁDEŽE
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Podtitul:

Bez podtitulu

Roky vydávání:

1906/1907

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Bedřich Kočí

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Otakar Svoboda248

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Josef Akun, J. L. Boroda, K. Bulíř, F. J. Čečetka, Kliment Čermák, Josef Drbohlav, Jan 

Václav z Finberka, L. Grossmannová-Brodská, V. Hájek, Jiří Holý, Karel Juda, K. Kafka 

Břítevský, Č. Kalandra, Alois Klaus, Jiří Lípa, R. B. Mácha, František Mach, Josef Mánes,  

K.  D.  Mráz,  Zdeněk  Nejedlý,  Konrád  Pospíšil,  Jan  Evangelista  Purkyně,  František 

Sekanina, Josef Soukup, Josef Šír, Eduard Štorch, Čeněk Tonder, Matouš Václavek, Jan 

Valchář, K. J. Zákoucký, František Zdráhal, 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikuláš  Aleš,  Antonín Červinka,  Ferdinand Engelmüller,  T.  Hervert,  A. Kalvoda, V.  J. 

Makovskij,  Jaroslav  Panuška,  Hanuš  Schwaiger,  Sergeněv Ivanovič  Světoslavskij,  Joža 

Úprka, J. Věšín, Angelo Zeyer, 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Titul, určený starším dětem, měl náročný, esteticko-naučný obsah se složkou vlastivědnou, 

životopisnou, cestopisnou i historickou. Věnoval se také hudbě. Obsah časopisu byl členěn 

na „Část  poučnou“, „Část  zábavnou“,  „Různé“ a  „Naše úlohy“.  Titul  publikoval  vedle 

248Pozdější redaktor kritické revue o literatuře pro děti a mládež Úhor.
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naučných  článků  beletrii,  chtěl  být  časopisem  dostávájícím  všem kritériím  kvality,  ve 

všech ohledech byl ale vážný až suchopárný. Vycházel  černobíle  se všitými barevnými 

reprodukcemi děl malíře, jehož díla pak provázela vždy i část dalšího čísla. Zbytek titulu 

ilustrovaly černobílé fotografie a ilustrace. Po prvním ročníku  Rozhledy mládeže zanikly 

pro nedostatek předplatitelů.

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), s. 285

Rozhledy mládeže - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Rozkvět mládeži - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Rozkvět mladých - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Rozsévačka dětem - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Rudý trubač – viz Kohoutek

Ruch - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)
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RŮŽOVÝ PALOUČEK

(PALOUČEK)

Podtitul:

Obrázkový sborník pro děti českobratrské (1921-1923)

Měsíčník pro dítky českobratrské (1923-1924)

Obrázkový sborník pro děti českobratrské (1924-1925)

Obrázkový měsíčník pro děti. Orgán Svazu nedělních škol v Československu (1925-1933)

Měsíčník pro děti. Orgán Svazu nedělních škol (1933-1941)

Časopis evangelické mládeže (1948)

Roky vydávání:

1921-1941

1948/1949

Periodicita:

Měsíčník (občas vycházel nepravidelně)

Dvouměsíčník (1948/1949)

Vydavatel:

Svaz nedělních škol v Československu, nakladatelství Kalich

Synodní rada českobratrské církve evangelické (1948)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Kučera a Józa Novotný

Jaroslav Nečas (1948/1949)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. Barcal, M. Bastlová, Josef Dobiáš-Libenický, František Dvořák, J. Házr-Písecký, Martin 

Huták, František Homolka, Martin Huták V. S. Juren, Lydia Kolátorová, K. Kolman, B. 

Kučera, A. Kučerová-Fischerová, B. J. Kuchynka, Leontýna Mašínová, Marie Marková, E. 

Musil-Daňkovský,  J.  P.  Nemanský,  Josef  Nešpor,  Marta  Novotná,  A.  Novotný,  O. 

Opočenský, Jan Odstrčil, A. V. Pilbauerová, J. V. Šebesta, D. Šimáně, J. B. Šimek, B. Šup, 

Jan Špaček, J. Vávra, R. F. Vojíř, Rudolf Jordán Vonka, H. Votrubová
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Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Fotografie a ilustrace v časopisu obvykle nebyly podepsány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Křesťansky nabádavý výchovný časopis církve českobratrské byl orgánem jejich nedělních 

škol.249 Časopis  uváděla náboženská  báseň či  píseň,  následovala  moralizující  beletrie  a 

úvahy, pravidelná rubrika „Noviny“ s drobnými zprávami, a nepravidelná „Nedělní škola“ 

s výkladem  Bible  či  historie.  Na  zadní  straně  obálky  časopis  tiskl  „Koutek  malých 

přispěvatelů“ a „Zábavný koutek“ s křížovkami a hádankami. Na druhé straně obálky byla 

reklama knih nakladatelství Kalich. 

Časopis byl ilustrován, hlavní část skromného obrazového doprovodu tvořily černobílé 

fotografie a reprodukce obrazů. Nejpůsobivější byly ilustrace s náboženským obsahem.250 

Titul byl loajální k nové republice, při příležitosti různých výročích tiskl oslavné básně o 

„tatíčkovi Masarykovi“, ale také o ikonách nového státu, jakou byl např. spisovatel Alois 

Jirásek.

Časopis se  českobratrská  církev pokusila  nakrátko obnovit  roku 1948 pod názvem 

Palouček, tento pokus však do roka přetrhl společenský vývoj. 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena

249 Hnutí nedělních škol jiných protestantských církví bylo v jiných zemích, např. v USA, mnohem širší a 
vydávalo celou řadu úspěšných časopiseckých titulů pro děti.
250Hrdlička (1940), ss. 78-79.
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RYCHLÉ ŠÍPY

Podtitul:

Kreslený barevný seriál (roč. 1)

Obrázkový časopis pro chlapce a děvčata (roč. 2-3)

Roky vydávání:

1967-1970

Periodicita:

Dvouměsíčník

Vydavatel:

Puls Ostrava ve spolupráci s Parkem kultury a oddechu v Ostravě

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Stanislav Sohr 

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Jaroslav Foglar, Gaučo, Bohumil Jírek

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Marko Čermák, Jan Fischer, Ludvík Kunc

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Rychlé  šípy  byl  původně  regionální,  rychle  se  však  do  celé  republiky  rozšířivší 

dvouměsíčník,  původně  (v  letech  1967-1969)  vycházející  nesamostatně  u  Ostravského 

kulturního  zpravodaje,  později  samostatný.  Jeho  hlavním,  nejobsáhlejším  materiálem a 

největším lákadlem byl stejnojmenný obrázkový seriál Jaroslava Foglara a Jana Fischera (u 

nových dílů – od 2. čísla 2. ročníku – s kresbami Marko Čermáka). Časopis však tiskl i jiné 

obrázkové  příběhy  a  další  obsah,  listárnu  redakce,  odpovídající  na  zaslané  příspěvky 

čtenářů,  rozhovory,  beletrii  (např.  povídky  Otakara  Batličky)  atd.  Reflektoval  i  další 

časopisecké tituly pro děti, tiskl rozhovory s jejich redaktory, oznamoval zajímavé novinky 

v jejich obsahu apod.
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Řada rubrik a materiálů v nekomiksové části časopisu odkazovala na postavy komiksu 

Rychlé šípy a zvyšovala tak atraktivitu této části obsahu (návodů k hrám, ručním pracem a 

dalším činnostem – „Z Mirkova zápisníku“, „Jarkův tlakoměr“ apod.). 

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 286-287

Řetízek - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

Salesiánské rozhledy - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území  

českých zemí)

Sborník kraje jihlavského - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Sborník okresu železnobrodského -  viz  Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné  

sborníky)

Sborník  podbořanský  a  lužický -  viz  Příloha  č.  2  (Regionální  časopisy  a  vlastivědné  

sborníky)

Sedmička – viz Sedmička pionýrů
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SEDMIČKA PIONÝRŮ 

(SEDMIČKA)

Podtitul:

Čtení pro chlapce a děvčata na sedm dní

Roky vydávání:

1968-1970 jako Sedmička

1970-1989 jako Sedmička pionýrů

Periodicita:

Týdeník

Vydavatel:

Mladá fronta Praha, (roč. 1 a část roč. 2)

Česká ústřední rada PO SSM a Mladá fronta (dále)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jan Ryska (1968-1977)

Josef Týč (1978-1986)

Rudolf Pařenica (1986-1988)

Svatava Hirschová (1988-1989)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

O. Čemus,  J.  Černá,  Michal  Černík,  Václav  Čtvrtek,  Danielle  Dušková,  Ivan  Foustka, 

Vladimíra  Gebhartová,  M.  Havlíček,  Michal  Hrdý,  J.  Hronek,  Svatopluk  Hrnčíř,  Otto 

Janka,  Antonín Jedlička,  O.  Jelínek,  J.  Kalousek,  Hana Kolářová,  Jaroslav Kopřiva,  V. 

Kovařík, J. Krasl,  Radek Kubínek, Josef Kutík, J. R. Kutý, Dagmar Lhotová, Vlastimil  

Maršíček,  Drahomíra  Měsková,  Alois  Mikulka,  B.  Pašková,  T.  Pavel,  Josef  Pohl,  Eva 

Radová, Stanislav Rudolf, J. Ryska, V. Rytina, Zdeněk K. Slabý, M. Sova, Vojtěch Steklač, 

Jan Suchl, Ondřej Suchý, Markéta Synovcová, Pavel Šrut, Vladimír Thiele, Jan Tomášek, 

Pavel Toufar, J. Týč, Jaroslav Veis, Marie Vrbová, Miloš Zapletal, Jiljí Záruba, Jiří Žáček

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:
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Walt Disney, Olga Franzová, Michal Hrdý, Jiří Kalousek, Jitka Knopová, S. Levenová, 

Miroslav  Martinovský,  Alois  Mikulka,  J.  Petráček,  Josef  Soumar,  Tomáš  Svoboda,  J. 

Vlach,

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Týdeník  Sedmička vznikl jako nástupce  Pionýrských novin, když je nahradil v polovině 

ročníku  v květnu  roku  1968.  Od  jejich  dědictví  se  však  zpočátku  snažil  co  nejvíce 

odstřihnout,  byť  nový  časopis  tvořila  prakticky  totožná  redakce.  Titul  měl  nahradit 

Pionýrské  noviny jako  jejich  pestřejší  a  zajímavější  alternativa,  orientující  se  na  svět 

dobových hudebních, filmových či sportovních hvězd. 

„Od  druhého  ročníku  přešla  Sedmička  na  barevné  obálky,  rozsah  časopisu  se  

nezměnil. (...) Ve třetím ročníku se měl zvýšit počet stran, nakonec však k tomu z důvodu  

nedostatečné kapacity tiskárny nedošlo. Od začátku 4. ročníku (září 1970) byl pozměněn  

název  na  Sedmičku  pionýrů.  (...)  V 9.  ročníku  (1975/76)  se  zvětšil  formát  časopisu  a  

zlepšila  se  kvalita  papíru.  Počet  stran  zůstal  stejný,  ale  všechny  byly  tištěny  barevně.  

Sedmička tak získala svou definitivní podobu, která se podstatně nezměnila po většinu její  

další existence.“251

Časopis  byl  určen  pro  děti  ve  věku  10-15  let.  Později  sloužil  opět  i  jako  zdroj 

zpravodajství  z Pionýrské  organizace  SSM,  ale  nadále  i  jako  zábavný  týdeník  se 

zajímavostmi ze světa celebrit, z vědy a techniky, přírody, sportu, ze světa aj. Snažil se být  

populárním  „lifestylovým“  týdeníkem  pro  děti  a  mládež,  publikoval  rozhovory  se 

známými herci a zpěváky (původně např. o tom, čím chtěly být, když jim bylo 13 let,  

neboť  časopis  byl  určen  pro  tuto  věkovou  kategorii  čtenářů),  dobrodružnou  beletrii 

(většinou  spíše  převzatou  a  klasickou  než  původní),  povídky  atd.  Na  počátku 

sedmdesátých let se časopis přejmenoval na Sedmičku pionýrů.

 Zvětšení formátu časopisu v polovině 70. let a jeho technické zdokonalení se odrazilo i 

v obsahu.  Ten začal  být  přehlednější,  rozdělený  do témat.  Beletrie  byla  i  nadále  spíše 

upozaděna, časopis ovládala publicistika (reportáže, články věnované výročím, rozhovory, 

fotoreportáže).  

Zprávy z Pionýrské organizace se objevovaly v rubrikách „Pionýrský kaleidoskop“ a 

„Pionýrská zpravodajská agentura“. Rubrika „Kalendář“ tiskla kromě významných výročí i 

astronomické údaje, rubrika „Vyšší dívčí“ zveřejňovala návody k dívčím ručním pracím. 

V časopisu se objevoval „Rozhovor na přání“ většinou s mladým hercem či zpěvákem. 

251 Http://cs.wikipedia.org/wiki/Sedmi%C4%8Dka_(%C4%8Dasopis), návštěva provedena 25. 7. 2009.
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V obsahu bylo možné najít popularizační články zeměpisné, o historii, ze světa vědy, také 

biografie různých domácích i světových osobností. Časopis od počátku tiskl pro oživení na 

zadní  straně  (ale  nejen  na  ní)  i  komiksy,  nejprve  Disneyova  Kouzelníka  Merlina, 

v sedmdesátých letech např.  populární  francouzský seriál  Asterix,  v osmdesátých letech 

oblíbené  Zárubovy  a  Petráčkovy  Mimozemšťany o  pionýrské  družině.  V Sedmičce se 

objevovala  četba  na  pokračování,  většinou z děl  české,  slovenské či  světové  klasiky,  a 

kromě ní i  dobrodružné,  cestopisné či  historické povídky. Časopis věnoval pravidelnou 

stránku  sportu,  publikoval  fejetony,  anekdoty  v rubrice  „Smějeme  se  se  Sedmičkou“, 

později  i  „Linku důvěry“ apod. Tiskl naučné rubriky jako „Slovem a obrazem“, hobby 

rubriku „Můj koníček“ a uveřejňoval portréty celebrit (od Waldemara Matušky po Brigitte 

Bardotovou) v již zmíněné rubrice „Když mi bylo 13“. Publikoval od počátku i povídky 

západních  autorů  (např.  Raye  Bradburyho),  a  také  portréty  západních  umělců,  (např. 

Chucka Berryho, Brigitte Bardotové, Louise Armstronga) apod. Pravidelně otiskoval texty 

populárních písní s notovými zápisy. 

Na sklonku 80. časopis dosáhl nákladu 230 000 výtisků. Titul vydával i vlastní přílohy, 

např. v létě 1971 prázdninovou přílohu Sedm krásných týdnů se Sedmičkou pionýrů, která 

měla  obsah velmi podobný obsahu v časopisu,  jen rozšířený na 100 stran,  a  Magazín 

Sedmičky pionýrů, vycházející na konci 80. let.

Použitá a další sekundární literatura:

Benešová-Heřman (1969) 

Fialová (2002), ss. 50-51

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 3175-3178

Pírek (Nedatováno), ss. 288-289

Http://cs.wikipedia.org/wiki/Sedmi%C4%8Dka_(%C4%8Dasopis),  návštěva  provedena 

25. 7. 2009

Sedmihlásek – viz Mladý hlas

Sem-tam -  viz  Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)
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Schichtův posel - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)
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Der Schulbote – viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Skaut - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Skaut-exulant -  viz  Příloha  č.  5  (Dětské  časopisy,  vycházející  v češtině  mimo  území  

českých zemí)

Skaut Junák – viz Junák

Skaut – Junák – viz Junák

SKAUT PRŮKOPNÍK 

(PRŮKOPNÍK)

Podtitul:

List čsl. skautů socialistů252

Od 4. ročníku List sdružení socialist. skautů a skautek v Československu. 

Roky vydávání:

1921-1924

1925-1929

1931-1932

Periodicita:

Měsíčník, ale často vycházel nepravidelně (až do 4. čísel v ročníku)

Přesněji:

1. ročník (1921): 1, 2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–10 

2. ročník (1922): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11–12 

3. ročník (1923): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7–8, 9–10 

1924 – vychází pouze 3 čísla pod názvem Průkopník 

1. (4.) ročník (1925): 1, 2, 3, 4

5. ročník (1926): 6 čísel

252 Na titulním listu  4.  ročníku  je  uvedeno „Sborník pro socialistický  skauting“.  Jednotlivá  čísla  měla 
podtitul odlišný.
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6. ročník (1927): 8 čísel

7. ročník (1928): 12 čísel

8. ročník (1929): ?

9. ročník (1931): 12 čísel

10. ročník (1932): 2 čísla253

Vydavatel:

III. oddíl středočeského kmene S. S. S.

Od č. 5-6 prvního ročníku Hlavní stan čsl. skautů socialistů v Praze. 

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Vláďa Trousil

Od č. 5-6 prvního ročníku Jaroslav Štych

Od čtvrtého ročníku M. Matoušek

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Akela, J. Jakoubek, Luisa Landová-Štychová, M. Matoušek, B. Rys, Bohuslav Vrbenský, 

František Zeman

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Fotografie a ilustrace v časopisu obvykle nebyly podepsány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Skaut-Průkopník  byl  časopis  Sdružení  československý  skautů  socialistů,  resp.  Sdružení 

socialistických skautů a skautek RČS,254 personálně spojený s Čs. stranou socialistickou, 

po roce 1923 s KSČ a dalšími levicovými organizacemi. Šlo spíš o organizační věstník, 

obsahoval  však také naučné stati  přírodovědné,  tělovědné atp.  Tiskl i  překlady světové 

četby  pro  děti  (Jack  London,  E.  T.  Seton)  a  pro  své  dospělejší  čtenáře  i  polemické  a 

politizující  články.  Časopis  se  věnoval  organizaci  hnutí  socialistických skautů a  kritice 

jiných  odnoží  skautingu,  zejména  dominantního  skautingu  svojsíkovského.  Obálky 

časopisu byly potištěny reklamami, případně redakčními oznámeními.255 „Celkově lze říci,  

253 Http://skautska-literatura.skauting.cz/literatura/detail_casopisu.php?id=39.  Návštěva  provedena  4.  11. 
2009.
254 Blíže o sdružení viz Cieslar (2002).
255 Http://skautska-literatura.skauting.cz/literatura/detail_casopisu.php?id=39.  Návštěva  provedena  4.  11. 
2009.
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že I. ročník časopisu je zaměřen hlavně  na vůdce nových oddílů a snaží se jim dát ideový  

základ pro  výchovu členstva.

 Zatímco se  I.  ročník časopisu  snažil  ukázat  ideové   zakotvení  Sdružení,  II.  ročník  

(1922) se snaží  vymezit  vůči  ostatním organizacím, a to hlavně vůči Svazu skautů  a  

skautek.

 Svazový skauting je v časopise označen jako skauting  Národně demokratické strany.  

Jeho  program  je  podle  Skauta   Průkopníka  "kapitalistický,  buržoazistický  a  

imperialistický." Celý Svaz je "nástrojem kapitalistických  kruhů." V článku Mezinárodní  

úkol  socialistického skautingu  Jaroslav Štych obviňuje Antonína Benjamina Svojsíka z  

loyálnosti Rakousko-Uhersku v čase světové války a celý Svaz  je podle něj militaristickou  

organizací. Štychova kritika se  snáší i na hlavu zakladatele skautingu generála Roberta  

Baden-Powella, který vtiskl celému hnutí "militaristický a  klerikální ráz." Na konci článku  

se poprvé objevuje volání  po skautské socialistické Internacionále.  (...) V časopise se  

objevuje též ideologická kritika  alkoholismu. Alkoholový kapitál se totž bojí, že "dělník  

střízlivý by byl protivníkem daleko nebezpečnějším." V  posledním čísle ročníku je docela  

objektivně  popisována   situace  v  Itálii.  V  článku  je  uvedena  i  výzva  proti  fašismu  v  

Čechách.“256 V třetím  ročníku titul  publikuje  přílohu pro  Vlčata  „Našim vlčatům“,  po 

čtvrtém ročníku (1924), v němž vyšla jen tři čísla pod názvem Průkopník  bylo vydávání 

časopisu na rok přerušeno.257 Od 7. ročníku (1928) se funkcionáři socialistického skautingu 

na stránkách časopisu přestávají nazývat bratry (br.), oslovení je nahrazeno soudruhy (s.).
258

Roku 1929 je vydávání časopisu opět na rok a půl pozastaveno, Skaut-Průkopník je po 

sloučení  levicových  dětských  organizací259 pod  hlavičkou  Federace  proletářské 

tělovýchovy nahrazen časopisem Oheň.

Po opětném odtržení Sdružení od FPT a konfliktech s vedením KSČ začíná roku 1931 

znovu vycházet i Skaut-Průkopník v 9. ročníku. Časopis končí dvěma čísly nedokončeného 

ročníku 10. v roce 1932.

Použitá a další sekundární literatura:

256 Cieslar  (2002).  Viz  také  Http://www.sfinx.skaut.org/download/2009/skaut_prace/Sdruzeni%20 
socialistickych%20skautu%20a%20skautek%20RCS.rtf, návštěva provedena 26. 7. 2009.
257 Titul (spolu s Ohněm  a Vatrou) nahradil časopis  Průkopník (1924-1925), který však pro neschopnost 
dohody  mezi  organizacemi  vycházel  jen  krátce.  Viz  Http://skautska-literatura.skauting.cz/literatura/ 
detail_casopisu.php?id=32, návštěva provedena 26. 7. 2009.
258 Cieslar  (2002).  Viz  také   Http://www.sfinx.skaut.org/download/2009/skaut_prace/Sdruzeni%20 
socialistickych%20skautu%20a%20skautek%20RCS.rtf, návštěva provedena 26. 7. 2009.
259 Mezi další patřili např. Spartakovi skauti práce.
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Cieslar (2002)

Http://skautska-literatura.skauting.cz/literatura/detail_casopisu.php?id=39

Skaut v exilu - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)

Skauting - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)
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SKAUTKA

Podtitul:

Časopis pro světlušky a skautky

Roky vydávání:

1946-1948

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

Junák, ústředí skautské výchovy v Praze

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

S. Červenková (1. a 2. ročník)

Redakční kruh, zastoupený H. Zárubovou (3. ročník, č. 1-8)

M. Drbalová (3. ročník, od č. 9)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Hana Bartošová, O. Fleischerová-Janovská, Lýdia Jurajová, Vlasta Koseová,

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace a fotografie v časopisu nebyly obvykle podepsány, grafický dohled nad časopisem 

měla H. Pátková

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis sloužil především jako organizační věstník a soubor zpráv a informačních článků o 

dívčím skautingu u nás i ve světě. Zábavný obsah se v časopisu téměř nenacházel, stejně 

jako praktické rady či informace o táboření apod.  Skautka  otiskovala zprávy a pozdravy 

hlavních  náčelnic  dívčích  skautek,  skautek  ze  zahraničí  a  významných  skautských 

osobností.  Kromě  toho  také  organizační  pokyny,  malou  část  obsahu  tvořila  skautská 

beletrie, často překladová

575



Použitá a další sekundární literatura:

Http://skautska-literatura.skauting.cz/literatura/detail_casopisu.php?id=38 

Skautská stezka -  viz  Příloha č.  5 (Dětské časopisy,  vycházející  v češtině mimo území  

českých zemí)

Skautská stopa -  viz  Příloha  č.  5  (Dětské  časopisy,  vycházející  v češtině  mimo území  

českých zemí)

Skautskou stopou -  viz  Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území  

českých zemí)

Skautský telegram -  viz  Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území  

českých zemí)

Skřítek – viz Zdravý svět
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SKŘIVÁNEK

Podtitul:

Měsíčník sokolské mládeže československé

Od ročníku 1920/1921 Měsíčník československé mládeže sokolské

Roky vydávání:

1919-1923

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Československá obec sokolská

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jaroslav Nauman

Spolupracovníci a přispěvatelé:

B. Breindlová,  Jurko Figura,  Andrej  Guoth,  Vlasta  Havelková, Josef  Ľ.  Holuby,  Marie 

Hovorková, František Hrbek, Bohuš Kafka, Antonín Klášterský, Ján Kobzaň, V. Kouba, H. 

Manina,  Karel  Mašek,  František  Páta,  Karel  Pelant,  Ján  Porod,  Onřej  Přikryl,  Milada 

Rottová, Karel Vaníček, JanVrba,

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, Josef Mánes aj.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis, vydávaný Československou obcí sokolskou, tiskl články propagující sokolství a 

vyzdvihující  národní  velikány  (Aloise  Jiráska,  Karla  Havlíčka  Borovského,  Josefa 

Mánesa...),  publikoval  také reprodukce  obrazů národních  malířů.  Vedle  toho obsahoval 

výchovnou beletrii, písně, texty ve slovenštině (i teoretické o slovenštině – kurzy, ukázky 

rozdílů  mezi  češtinou  a  slovenštinou,  frazeologii  atp.).  Různými  materiály  podporoval 

slovanskou  vzájemnost.  Skřivánek  tiskl  přílohu  „Letáčky  pro  nejmenší  děti“, určenou 
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začínajícím čtenářům. Předcházel vydávání časopisu Vzkříšení, obnoveného po 1. světové 

válce v duchu sokolské myšlenky. 

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), s. 292

Slezské mládeži – viz České mládeži

Slezským dětem - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Slovíčko - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Slunce - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Slunečko - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

579



580



SLUNÍČKO

Podtitul:

Časopis pro malé a větší

Pro nejmenší

Roky vydávání:

1967-1989

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Česká ústřední rada PO SSM v Mladé frontě

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Zdeněk Adla (1967-1969) 

Jan Kloboučník (1968-1973)

Eduard Vavruška (1973)

Vladimíra Gebhartová (1973-1986)

Jan Krůta (1986-1989)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Zdeněk  Adla,  Jitka  Badoučková,  Kamil  Bednář,  Jindřich  Balík,  Eva  Bešťáková,  Ivan 

Binar,  Jiří  Binek,  Pavla  Blahotová,  I.  Borská,  Věra  Borská,  František  Branislav,  Josef 

Brukner, Jan Cimický, Josef Cirkl, Rudolf Čechura, Miloň Čepelka, Michal Černík, Jan 

Červenka,  Jana  Červenková,  Václav  Čtvrtek,  Hana  Doskočilová,  Martina  Drijverová, 

Marie Ďuričková, Ladislav Dvorský, Ladislav Dvořák, Lilly Eisenschimlová, Jiří Faltus, 

Václav Fischer, Miroslav Florian, Karel Franta, Vladimíra Frýbová, Růžena Hamanová, 

Josef  Hanzlík,  Jiří  Havel,  Olga  Hejná,  Dagmar  Hilarová,  Jindřich  Hilčr,  Pavel 

Honsnejman, Eliška Horelová, Svatopluk Hrnčíř, František Hrubín, Jiří Hůla, Ilja Hurník, 

Věra Janatová, Josef Jarolímek, Eva Jílková, Blanka Jirásková, Martin Kabát, Jiří Kafka, 

Jiří Kahoun, Josef Kainar, Jan Kloboučník, Michal Kotmel, Zdeněk Kriebel, Ota Ksandr, 

Marie Kšajtová, Josef Kutík, Dagmar Lhotová,  Milena Lukešová, Jolanta Lysková, Inka 
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Machulková,  Vlastimil  Maršíček,  J.  Matoušek,  Pavla  Merglová,  Vladimír  Mikolášek, 

Oldřich  Mikulášek,  Alois  Mikulka,  Ilja  František  Nechvátal,  František  Nepil,  Zuzana 

Nováková,  Jitka  Novohradská,  Eva  Opravilová,  Jaroslav  Pacovský,  Ludmila  Pelcová, 

Eduard Petiška, Jiří Plachetka, Libor Prudký, Heda Průchová, Zuzana Renčová-Nováková, 

Bohumil Říha,  Michal Sedloň, František Schildberger, Jan Skácel, Zdeněk Karel Slabý, 

Erich Sojka, Kamila Sojková, Ludvík Středa, V. Stuchl, Ondřej Suchý, Vladimír Stuchl, 

Jiří Václav Svoboda, František Synek, Oldřich Syrovátka, A. Šafránková, Karel Šiktanc, 

Zuzana Špůrová, Pavel Šrut, Ljuba Štíplová, Ivo Štuka, Petr Šulista, Dana Tesařová, Marie 

Tichá,  Lubomír  Tomek,  Vojtěch  Vacke,  Eva Veberová,  Jan Vladislav,  Karel  Vlček,  Jan 

Vodňanský, Alena Vostrá, Hana Vrbová, Markéta Zinnerová, Jiří Žáček, Hana Žantovská,

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Zdeněk Adla, Miroslav Barták, Eva Bednářová, Adolf Born, Cyril Bouda, Olga Čechová, 

Karel Franta, Gabriel Filcík, Jiří Fixl, Karel Franta, Olga Franzová, Jiří Hampl, Jiří Hanuš, 

Stanislav Holý, Miloslav Jágr, Jiří Janeček, Jindřich Kovařík, Bronislav Liberda, Jaroslav 

Malák,  Alois Mikulka,  Zdeněk Miller, Ivan Minařík, Eva Natus-Šalamounová, Kornélie 

Němečková, Miloš Nesvadba, Miloš Noll, Květa Pacovská, Josef Paleček, Radek Pilař, Jiří 

Trnka, Karel Svolinský, Antonín Šplíchal

Charakteristika:

Myšlenka vydávat časopis pro předškolní a mladší školní děti vznikla na konferenci Jiskry 

a  literatura z května  1965,  inspirovaná  zejména  referáty  psychologa  Zdeňka  Heluse  a 

literárního historika Otakara Chaloupky.260

Časopis, založený na myšlenkách na konferenci pronesených, sloužil jako pomůcka 

pro  rodiče  předškoláků  a  pro  vyučující  v mateřských  školách.  Byl  určen  dětem 

předškolního a mladšího školního věku (3-8 let),  předpokládal tedy při zprostředkování 

většiny obsahu dospělého prostředníka.261 Sluníčko sloužilo zároveň jako hračka s úkolem 

probouzet v dětech zájem o vzdělání a učit je výtvarnému i literárnímu vkusu. Od počátku 

jde o časopis preferující výchovu uměním, estetickým působením.

První číslo časopisu vyšlo v září 1967 na malém čtvercovém formátu. Jeho rozsah se 

v průběhu let pohyboval mezi 16-44 stranami, formát časopisu se pohyboval od 160x160 

260Kabát (1990), s. 358. Oba referáty byly otištěny v 10. čísle časopisu Zlatý máj v roce 1965. Spolu s nimi 
zde byl otištěn i příspěvek Bohuslava Kabáta „Problematika českého dětského časopisu“, který se za založení 
časopisu pro předškoláky také zasahuje a vysvětluje jeho důvody. Viz. Kabát (1965).
261Hamanová (1984), s. 479.
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mm po 312x244 mm,262 se  zvětšováním formátu  časopis experimentuje  od  roku 1972. 

V základu  je  Sluníčko (např.  na  rozdíl  od  Mateřídoušky jako  časopisu  literárního) 

časopisem především didaktickým.263 Od poloviny 70. let, kdy došlo k zásadnější proměně 

obsahu264 byl časopis přesněji rozdělen na část zábavnou a poznávací a částečně zaměřen 

na získávání všestranných informací, „základní encyklopedie“, kterou má malé dítě získat.
265 „Sluníčko  bylo  charakterizováno  jako  „esteticko  –výchovný  a  hravý  didaktický  

měsíčník“, to znamená, že na svých 32 stránkách muselo vlastně obsáhnout, iniciovat a  

aktivovat různé oblasti rodících se dětských zájmů, činností, mělo děti uvádět i do světa  

výtvarného  a  slovesného  umění.  Při  nedostatku  knížek-hraček,  dětských  encyklopedií,  

knížek s aktivizačními impulsy a návody a s přihlédnutím k osnovám „odborné výchovy“ 

v mateřských  školách  (...)  muselo  obsáhnout  vše,  včetně  toho,  že  suplovalo  chybějící  

metodické listy pro učitelky mateřských škol.“266

Časopis  si  po  celou  dobu  své  existence  držel  vysokou  úroveň  a  stejně  jako 

s Mateřídouškou s ním spolupracovaly špičky domácí literatury a výtvarného umění pro 

děti. Do jeho obsahu zasahuje dobová společenská situace explicitně (od zpráv ze sjezdů 

KSČ  po  reklamy  v jeho  dnešní  podobě)  i  implicitně  (např.  v sedmdesátých  letech  se 

v časopisu často objevoval motiv heroizace fyzické práce a pracujícího člověka).267 

Časopis  měl  od  počátku  pestrý,  výtvarně  zajímavý,  obvykle  nepravidelně 

strukturovaný obsah, přizpůsobený věku předpokládaných (před)čtenářů. Jeho základem 

byla od počátku převaha obrázků nad textem, a v textech pohádkové vyprávění a umělecká 

beletrie, přizpůsobená věku publika. Časopis byl určen k tomu, aby s ním spolu s dětmi 

pracovali  rodiče  či  vychovatelé.  Jeho  obsah  byl  často  interaktivní,  šlo  o  omalovánky, 

vystřihovánky,  úkoly  pro děti,  písničky  apod.  Součástí  byla  samozřejmě  také  poezie  a 

próza určená předškolním dětem, obvykle původní, ale též překladová či domácí klasická. 

Pravidelnou součástí časopisu byl komiksový seriál pro nejmenší. Nejdéle z těchto seriálů 

se udržel komiks „Cour a Courek“ Adolfa Borna (1968-1973, 1974-1985).268 Rubrika pro 

dospělé  nazvaná  „Mámo,  táto“  obsahovala  rady  pro  výchovu  dětí  a  práci  s nimi.  Na 

zadních stranách Sluníčka, určených dospělým, se před rokem 1989 pravidelně objevovaly 

informace o sjezdech a dalších akcích organizovaných KSČ a Pionýrskou organizací, ale 

262Komorádová (2005), s. 17.
263Blíže o tomto jeho zaměření viz Hamanová (1984).
264Dokoupil (2002), s. 225.
265Kabát (1990), s. 358.
266Hamanová (1991), s. 36.
267Komorádová (2005), ss. 47-92.
268Komorádová (2005), s. 19.
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také  o  nových  knihách  vycházejících  pro  nejmenší  děti.  Úplně  poslední  strana  byla 

věnována komiksu. 

Jednou z mála pravidelných rubrik ve Sluníčku byla rubrika „Dívej se a povídej...“ 

vždy o jednom konkrétním tématu (Např. „Dívej se a povídej o obyvatelích zeměkoule“, 

„Dívej se a povídej o zaměstnáních“). „Co mají všechny sledované ročníky společné, je  

téměř absolutní absence témat vyskytujících se v některých médiích určených dospělým;  

např. násilí,  zločinu, nemoci způsobené stářím nebo dokonce smrti.“269 Mezi pravidelné 

žánry, objevující se v časopisu, patřila pohádka a bajka

Časopis  měl  od  počátku  vysokou  výtvarnou  úroveň,  založenou  především  na 

ilustracích (či např. fotografiích loutek), inspirovanou potřebou zaujmout předškolní děti, 

které  ještě  neumějí  číst.  Redakce  pořádala  výjezdy  za  čtenáři  po  republice  s názvem 

„Malované Sluníčko“.

Obecně představuje  Sluníčko  dodnes jeden z vrcholů časopisecké tvorby pro děti  u 

nás. Nejvyšší dosažený náklad se pohyboval kolem 300 000 výtisků.

Použitá a další sekundární literatura:

Dokoupil (2002), ss. 225-227

Dostálová (1969)

Fialová (2002), ss. 49-50

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 3279-3281

Hamanová (1991)

Kabát (1990), ss. 358-360

Komorádová (2005)

Pírek (Nedatováno), ss. 298-299

Sluníčko - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Smečka volá - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Směry - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

Snaha - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

269Komorádová (2005), s. 50.
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Sokolík - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)
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Sokolská  budoucnost -  viz  Příloha  č.  1  (Dětské  rubriky  a  přílohy  v  časopisech  pro  
dospělé)

Sokolské besedy - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

SOKOLSKÉ JARO

Podtitul:

Noviny sokolské mládeže

Roky vydávání:

1936-1941

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Československá obec sokolská

Od května 1939 Obec sokolská

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jan Petrus

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Vojta Beneš, Jaroslav Borotínský, E. Bronec, Antonín Dohnal, František Flos, Josef Hais-

Týnecký,  Jindřich Hošek Přibyslavský,  Ludo Kováč,  Miloš  Kratochvíl,  Josef  Kubička, 

Alois  Mach,  František  Maixner,  Marie  Matesová,  Jiří  Medula,  Jaroslav  Nauman,  A. 

Otčenášek, Josef Pavel, Sláva Pešková, Růžena Pospíšilová Blahoutová, Jaroslav Průcha, 

Jaroslav Rendl, Artuš Scheiner, Renata Tyršová, Franta Utler, Václav Valenta-Alfa, Miloš 

Veselý, Adolf Wenig, Frank Wenig, Antonín Zhoř, 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:
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E. Bronec, Pavel Černý, J. K. Hlinecký, R. Komínek, Jaroslav Lebeda, František Malík, 

Karel Michalíček, V. Říha, M. Veselá, František Vojíř, F. Vojta, František Vrobel, Adolf 

Wenig ml.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Sokolské jaro  navázalo na sokolské  Vzkříšení, které se rozčlenilo na  Poupě  pro mladší a 

Sokolské  jaro  pro  starší  (více  než  devítileté)  děti.  Otiskovalo  podobně  jako  dobově 

vycházející  „noviny  pro  děti“  úvodníky,  fejetony  a  zprávy  o  aktuálních  událostech. 

Pravidelný „Kašpárkův koutek“ v něm měla (podobně jako ve  Vzkříšení) dobově módní 

postava Kašpárka. Černobílý časopis zdobily fotografie především ze sokolských akcí a 

ilustrace. 

Časopis neuváděla beletrie jako  Vzkříšení,  ale  publicistika,  rubrika „Tělovýchova a 

sport“,  aktuální  článek o sokolství  a  oznámení  redakce.  Následovaly  sokolské  básně a 

písně, drobné cestopisy, povídka, a střídavé rubriky „Z našeho života“ (či „Jak žijeme“), „Z 

dědečkovy dílny“ (rubrika určená pro návody k ručním pracím), „Sletový zpravodaj“ či 

„Nesmrtelní“ o velkých postavách sokolské historie. Časopis měl dobově příznačně i svůj 

filatelistický koutek.  Na poslední  straně  tisklo  Sokolské  jaro hádanky pod osvědčeným 

titulem „Hádej, hádej, hadači“.    

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 300-301

Soví letáky - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)

Sportovní zpravodaj Letních her mládeže  - viz  Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a  

reklamní časopisy)
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SPRÁVNÝ KLUK

Podtitul:

Časopis radostného mládí

Roky vydávání:

7. 7. 1943 – 4. 4. 1945

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, Brno

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Smrček270

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Jiří Beneš, Jaroslav Březina, Karel Bureš, B. Fikrle, Jaroslav Foglar, J. Langhammer, Karel 

Minařík,  Jaroslav  Novák,  Gustav  Pergl,  Karel  Skopal,  Oldřich  Skotal,  Jaroslav  Stára, 

Vladimír Stárka, Sláva Štochl, František Teuner, Jindra Toroň, Zdeněk Troch

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Bohumír Čermák, Jan Fischer, ?. Kužílek, Sláva Štochl

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Velkoformátový časopis, vydávaný za protektorátu, byl součástí struktury mládežnického 

tisku,  budované  Kuratoriem  pro  výchovu  mládeže  (dalšími  tituly,  které  tato  struktura 

zahrnovala, byly např.  Dívčí svět  pro dívky,  Zteč  pro dorost, několik titulů pro vedoucí 

mládeže atd.)

Časově Správný kluk navázal na dobrodružný týdeník Kulíšek. Obsahově však hledal 

(nepřiznanou, ba i odmítanou)271 inspiraci také u zastaveného  Mladého hlasatele. Měl za 

270Po únoru 1948 emigroval a v uprchlickém táboře v Murnau vedl v letech 1949-1950 časopis pro mládež čs. 
strany lidové v exilu Obroda. Jeho další osudy se práci nepodařilo vysledovat. 
271Špringl (2004), s. 162.
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úkol tento časopis nahradit u dětských čtenářů, chlapců mezi 10-14 lety,272 proto angažoval 

jako externistu i Jaroslava Foglara. Ten v časopisu znovurozběhl své čtenářské kluby pod 

názvem čtenářské kroužky, zavedl např. i lov bobříků a pro časopis psal komiks „Svorní  

gambusíni“.  Během  prvních  týdnů  se  Foglarovi  klubů  přihlásilo  přes  4000.  Pokus 

indoktrinovat je nacistickou ideologií však vzhledem k charateru klubové činnosti nemohl 

dojít naplnění. Foglar musel po stížnosti neznámého regionálního tajemníka Kuratoria na 

činnost jednoho z klubů časopis po půl roce opustit, „Svorní gambusíni“ skončili po 11 

pokračováních  a  Správný  kluk počal  skomírat,  přes  snahu  mladého  redaktora  časopisu 

Smrčka  navázat  na  Foglara  podobnými  kreslenými  seriály  („Lví  srdce“),  kreslenými 

nejprve Janem Fischerem, později Bohumírem Čermákem.273 Původní náklad časopisu byl 

150 000  výtisků,  až  do  konce  vycházení  se  však  snižoval.  Časopis  propagoval  akce 

Kuratoria, jeho Povinnou službu aj. 

Časopis  tiskl  delší  úvodní  články,  anekdoty,  hádanky,  část  obsahu  byla  věnována 

říšskoněmecké a protektorátní propagandě (první číslo nového ročníku např.  pravidelně 

uváděla zdravice předsedy Kuratoria Františka Teunera),  včetně citací  z projevů Adolfa 

Hitlera, místo jí věnované se postupně zmenšovalo a v posledním čísle ze 4. dubna 1945 se 

už  neobjevuje  prakticky  žádná.  V obsahu  se  objevovala  dobrodružná  beletrie,  naučné 

články  (historické,  přírodovědné...),  listárna,  rubrika  „Domácí  dílna“  a  další  klasický 

časopisecký obsah. 

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 302-303

Špringl (2004)

Zapletal (2007), ss. 228-229

Http://www.reflex.cz/Clanek22699.html

272Viz Správný kluk, roč. 2 (1944), č. 1, s. 1.
273 Nosek 2003, s. 301.
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Podtitul:

Kniha krásného čtení československých dětí274 (1933-1938)

Kniha krásného čtení českých dětí275 (1939-1942)

Roky vydávání:

1932-1942

Periodicita:

Čtrnáctideník

od 4. ročníku, září 1935 týdeník

Vydavatel:

J. R. Vilímek

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Bohumil Schweigstill

Spolupracovníci a přispěvatelé:

V.  Bachmann,  Míla  Bošová,  Vojtěch  Cinybulk,  Vlasta  Čechová,  Václav  Deyl,  Karel 

Doubravský, Jan Goldštajn, J. P. Hejný, Božena Hesslerová, Jindřich Hošek, Jan Káš, V. 

Kašpar, Julie Kaublová, J. V. Klas, Wanda Korábová, Jan Krajíř, Josef Kubička, Karel V. 

Kuttan,  Josef Ladra,  J.  Lelek,  Alois  Mach,  Jaroslav  Mácha,  Jaroslav Makuš,  Leontýna 

Mašínová,  F.  Mrkvička,  M.  Pisingerová,  J.  Prchal,  Jaroslav  Průcha,  Klema  Ptáčková-

Pilátová, Kamila Sojková, František Šálek, L. Šebestová, B. Šretrová, A. Šušlík, P. Tichý, 

J. K. Týnský, E. Váchal, Miloš Veselý,  Rudolf František Vojíř,  Z. Vykypělová-Rufferová, 

Filip Cyril Župka

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Cyril Kotyšan (jako prakticky výhradní ilustrátor)

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

274Tento podtitul nesl vždy celý svázaný ročník, jednotlivá čísla vycházela s podtitulem „Krásné čtení pro 
malé“. 
275 Tento podtitul nesl vždy celý svázaný ročník, jednotlivá čísla i v tomto období vycházela s podtitulem 
„Krásné čtení pro malé“. 
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Bohatě vypravený, celobarevný, ilustrovaný týdeník tiskl pohádky, říkanky, loutkové hry a 

hádanky o soutěž s knižními odměnami (v jediné pravidelné rubrice „Oříšky k louskání – 

pro  radost,  zasmání“)  pro  mladší  děti.  Časopis  programově  publikoval  radostné, 

optimistické texty: „veselé, rozmarné; žádné bolesti a trudy!“276 Pravidelné místo v něm 

měly příběhy či loutkové hry o Kašpárkovi od různých autorů, často od jeho propagátora a 

autora divadelních kašpárkovských her, redaktora časopisu B. Schweigstilla. V titulu se 

líbivost mísila s „přehnaným vemlouváním se a vtíravou sentimentalitou.“277 Jeho obsah 

nebyl příliš náročný, jeho pojetí se dá označit za spíš konzervativní, časopis však dosáhl 

solidního komerčního úspěchu. Dobová kritika ho nehodnotila příliš pozitivně: „Srdíčko 

(...) podřizuje se zálibám dětí bezvýhradně a jeho obsah je ve znamení líbivosti a konvence.  

Serie básniček, v nichž se pod primitivní formou lidové poesie skrývá často bezradnost,  

postrádá básnické hodnoty. Pohádky neprokazují vnitřní ukázněnosti klasických pohádek,  

podle nichž jsou tvořeny, a neprojevují snahy o tvůrčí úsilí. Stejně i příběhy ze života dětí  

nám předvádějí věčně stejné, šablonovité postavy, které ostře kontrastují s pestrostí typů 

dětských, s nimiž se setkáváme v denním životě. Ilustrace,  prováděné v jednotném stylu,  

jsou  sice  výtvorem  zručného  kreslíře,  ale  jejich  neproměnná  tvářnost  v komposici  a  

koloritu  svědčí  o  výrazové  schematičnosti.  K tomu  přistupuje  i  nevkusná,  plakátovitě  

pestrá reprodukce.“278

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 429-430

Pírek (Nedatováno), ss. 304-305

Stadion - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Start - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

276Srdíčko, ročník IV., č. 40, s. 481.
277Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 430.
278Hrdlička (1940), s. 75.
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Stopa - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

Středoškolák - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)
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STUDÁNKA

Podtitul:

Čtení pro děti od devíti do jedenácti let

Roky vydávání:

1947-1949 (do konce školního roku)

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Státní nakladatelství, Praha

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

J. Honner, Václav Medonos a Josef Spilka

M. Macháček, Václav Medonos a Josef Spilka

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Vojtěch Cinybulk, Jan Hostáň, Jaromír Hořejš, Karel Hroch, Stanislav Jandík, Š. Michalec, 

Václav Netušil, Karel Plzák, Ondřej Sekora, J. Štajer, Miloš Veselý, Vladimír Vojíř aj. 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Vojtěch Cinybulk, V. Junek, Josef Lada, Ondřej Sekora

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Černobílý měsíčník publikoval kvalitní dobové autory literatury pro děti. Byl určen dětem 

mezi 9-11 lety. Časopis měl svůj „Veselý koutek“, dopisovou rubriku „Mladí nám píší“ či 

rubriku „O zvířátkách“. Především však tiskl beletrii, a to žertovnou i výchovnou, často se 

věnující vlasteneckým tradicím či osvobození země v roce 1945. Nízká grafická kvalita 

časopisu byla do značné míry způsobena rotačním novinovým tiskem.279

279Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 434.
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Časopis byl  spolu s Vlaštovičkou  nahrazen od školního roku 1949/1950  Plamenem 

mládí, o rok později dále Ohníčkem. 

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 434

Studánka - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Student - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Student -  viz  Příloha č.  5 (Dětské časopisy,  vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)

Studentská zpráva -  viz  Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území  

českých zemí)

Studentské listy - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Studentský časopis - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Studentský list - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Svět - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Svět – viz Karavana

Svět a vlast - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Světozor české mládeže - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)
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SVÍTÁNÍ

Podtitul:

Čtení pro děti

Ve 3. ročníku Čtení pro děti s přílohou pro rodiče Zahrada dětství

Roky vydávání:

1915-1918 (ve formě ročních almanachů ještě do roku 1920)

Periodicita:

Čtrnáctideník

Vydavatel:

Frank Mužík280

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Frank Mužík

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. K. Baby, G. Jaroš-Gamma, Ozef Kalda (vl. jm. Josef Kalda), Ivan Krahulík, Jiří Mahen, 

František Procházka, F. Robin, J. A. Trojan, J. Urbánek, Stanislav Váňa, 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, F. Čadská,  S. V. Maljutin, Josef Mánes, L. Richter 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis  určený  k estetické  výchově  dětí  mladšího  školního  věku  se  snažil  záměrně 

vychovávat  děti  k umění.  Měl  zajímavý  koncept.  Otiskoval  jednak  ukázky  náročné  či 

umělecké  literatury  (často  klasické  a  překladové,  pohádek i  povídek),  a  jednak tvorbu 

samotných  dětí,  odrážející  inspiraci  zveřejněnou  literaturou  či  otištěnými  návody.281 

Časopis  řídil  pokrokový pedagog  Frank  Mužík,  iniciátor  a  propagátor  pokusných  škol 

s alternativním způsobem vyučování.282

280Pedagog, už před válkou se podílel na vydávání sociálnědemokratického Jara.
281Kladné zhodnocení tohoto konceptu viz např. Pospíšil, Suk (1924), s. 270.
282Viz např. Somr a kol. (1987), ss. 213-214.
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Úvodník prvního čísla nadhazuje ideu obsahu tvořeného především dětmi, kterou se 

však  titulu  nepodařilo  zcela  naplnit.  Dětské  práce  (výtvarné  i  literární)  byly  sice 

podstatnou,  nikdy  ale  převažující  částí  časopisu.  Vedle  beletrie  přinášelo  Svítání např. 

návody  k ručním  ozdobným  pracím,  písně  s notovými  zápisy  a  pochvalné  ohlasy  na 

časopis z dopisů či z jiných médií. Neustával vyzývat čtenáře k vlastní aktivitě a k posílání 

textů a kreseb.283 Po válce, v letech 1919 a 1920 vyšlo Svítání ve formě celoročních svazků 

pod názvy  Vánoce  (1919) a  Jarmil  (1920).284 Časopis byl pravidelně oceňován a kladně 

hodnocen  dobovou  kritikou  v Úhoru.  Jeho  název  byl  inspirován  vírou  v národní 

osvobození, časopis měl i výraznou složku vlasteneckou.285

Obsah časopisu byl téměř výhradně věnovaný beletrii. Tiskl beletrii a poezii určenou 

dětem  a  pocházející  od  domácích  i  zahraničních  autorů,  namátkou  Hanse  Christiana 

Andersena, Nikolaje Vasilijeviče Gogola, Aloise Jiráska, Jiřího Mahena, Boženy Němcové, 

Josefa Václava Sládka, a také drobné práce soudobých spisovatelů pro děti.  Především 

však  texty,  kresbičky  a  další  tvorbu  samotných  dětí.  Mezi  delšími  beletristickými 

příspěvky zpestřovaly obsah drobnější útvary, např. písně, přísloví či návody k dětským 

hrám. 

V posledním periodickém ročníku časopisu (1918) k němu přibyla příloha „Zahrada 

dětství“ určená  dospělým  –  rodičům  a  vychovatelům  dětí,  kterým  měla  pomáhat 

s výchovou, a to např. výběrem vhodné četby pro děti,  návrhy na trávení volného času 

s nimi  atd..  „Obsah  přílohy  tvořily  výklady  otištěných  dětských  prací,  pozorování  dětí  

psaná rodiči, návody, jak děti zaměstnat, které knihy a hračky jim pořizovat, před čím je  

chránit.“286

Obrazový  doprovod  časopisu  tvořily  zejména  kresby  Mikoláše  Alše  a  dalších 

klasických tvůrců  a kromě nich opět  výtvarné práce dětí.  Časopis  „pro nerentabilitu  a  

technické těžkosti (zejména nedostatek papíru) přestal na sklonku války vycházet.“287

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), ss. 24-25

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 426, 3470-3471

Pírek (Nedatováno), ss. 309-310

Pospíšil, Suk (1924), s. 270-274

283Stejně jako k pravidelnějšímu placení předplatného. 
284Pospíšil, Suk (1924), s. 264.
285Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 3470.
286Fialová (2002), ss. 24-25.
287Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 426.
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Svítání - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Svobodná škola -  viz  Příloha č.  5 (Dětské  časopisy,  vycházející v češtině mimo území  

českých zemí)

Šestý pád -  viz  Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)

Šimáčkův Čtyřlístek  – viz oddíl  0.3.2.1 -  Intencionálnost (dětská četba původně určená 

dospělým)

Šíp - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

Širým světem - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Školáček – viz České mládeži

Školský rozhlas – viz Rozhlas mladých

Špunt M.  - viz  Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)

Šťastné mládí - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)
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ŠTĚPNICE

Podtitul:

Čítanka pro mládež českoslovanskou288

podtitul jednotlivých sešitů zněl „Příloha pedagogického časopisu Škola a život. Časopis 

pro mládež českoslovanskou“

Roky vydávání:

1855-1889 

Periodicita:

1855-1859 dvouměsíčník

1860-1868 jednou za šest týdnů

1869-1872 měsíčník

1873-1885 jednou za šest týdnů

1886-1889 měsíčník

Vydavatel:

Rohlíček (1855-1858)

Knihtiskárna Rohlíček a Sievers v Praze (1858-1889)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Josef Řezáč a Jan Václav Rozum (1855, první 2 čísla))

František Josef Řezáč (1855-1863)

František Josef Řezáč a J. V. Kratochvíl (1864-1866)

Jan Šťastný (v letech 1867-1868). 

Jan Šťastný s Josefem Sokolem(1869-1871)

Jan Šťastný s Josefem Sokolem a Karlem Vorovkou (1872-1875)

Jan Lepař s Josefem Sokolem a Karlem Vorovkou (1876-1877)

Josef Melichar (1878-1881)

Karel Vorovka (1882-1889)289 

288Tento podtitul byl uveden na papírových deskách určených pro zachování celého ročníku. Brožová (2005), 
s. 53.
289 Pírek (Nedatováno), s. 311.
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Spolupracovníci a přispěvatelé:

F.  Ambrož,  Karel  Josef  Andrlík,  Štěpán  Bačkora,  Josef  Balda,  Kliment  Čermák,  Jan 

Dolenský, František Doucha, Karel Jaromír Erben, M. Fabkovičová, Josef Flekáček, Jan 

Gebauer, Ludmila Grossmannová-Brodská, Ladislav Hejtmánek, Boleslav Jablonský, Jan 

Ježek, Josef Jireček, Eliška Krásnohorská, Beneš Metod Kulda, Věnceslava Lužická, A. 

Mojžíš, Josef Karel Nejedlý, Božena Němcová, Josef Václav Nikolau, Vincenc Podhajský, 

Žofie Podlipská, Ignác Prokeš, Jan Přibík, Jan Václav Rozum, Emanuel Kliment Sahánek, 

Josef Sokol, Vilma Sokolová, Jan Soukup František Sušil, Matěj Josef Sychra, František 

Špatný, Karel Tieftrunk, Jan Tichý, K. Vognar, F. Vorel, Karel Alois Vinařický, Antonín 

Jaroslav Vrťátko, Jan Vřesnický, Antonín Josef Zavadil, Václav Zelený, František Antonín 

Zeman, aj. 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace v titulu nebyly obvykle podepsány.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Štěpnice byla samostatnou přílohou časopisu pedagogického časopisu  Škola a život. O té 

píše Věra Brožová následující: 

„Škola a život byla zamýšlena zvláště pro učitele národních škol. Hned od počátku se  

profilovala  jako  periodikum  popularizační  (...).  Až  s existencí  učitelských  ústavů  v 60.  

letech 19. století a s následnými proměnami redakce tu přibývalo odbornosti, avšak záběr  

časopisu byl vždy široký a důsledně sledoval praxi: od informací o konkrétních dopadech  

školské  politiky  na  učitelstvo  přes  metodické  a  didaktické  návody  pro  vyučování  

jednotlivým předmětům po zprávy z regionálních učitelských porad i jednotlivých škol. Od  

počátku zde měly místo rubriky Z deníku starého učitele v...,  Výňatky z deníku staršího 

učitele Rozvahy, Zprávy domácí; čtvrtý ročník (1858) zavedl zvláštní rubriku Ministerní  

nařízení.“290

Zakladatel  a  vedoucí  redaktor  Školy  a  života František  Josef  Řezáč291 zamýšlel 

časopisem kultivovat české nižší školství, podporovat sebevědomí a sebeúctu učitelů přes 

290Brožová (2005), s. 53.
291Dle Arna Nováka: „ušlechtilý kazatel, dlouholetý správce trestnic, účinný poslanec a farář.“ Novák (1936), 
s. 462. Řezáč byl filantrop a kněz s velkými organizačními schopnostmi a osobním kreditem, byl mimo jiné 
přítelem Karla Havlíčka Borovského, jehož oddával i pohřbíval. Přesvědčením byl bolzanista a herbartovec,  
dlouhodobě usiloval o vznik české národní školy, věnoval se rovněž reformě dobového vězeňství. 
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jejich  nevalné  finanční  ohodnocení.  V prvních  ročnících  se  dokonce  nacházely  rady 

učitelům pro jejich soukromý život, včetně např. hledání životní partnerky. 

František  Josef  Řezáč  využil  své  velké  organizační  schopnosti  a  dokázal  časopis 

výtečně zpropagovat mezi dobovou vlasteneckou veřejností. Získal pro něj široký okruh 

přispěvatelů (již v prvním ročníku mezi  ně patřili  např.  Karel  Jaromír Erben, František 

Ladislav  Rieger,  Josef  Franta  Šumavský,  Filip  Stanislav  Kodym  a  další),  stejně  jako 

předplatitelů (od učitelů a podučitelů přes Vojtěcha Náprstka, Jana Evangelistu Purkyně či 

Boleslava Jablonského až po ministra a hraběte Lva Thuna a pražského kardinála Bedřicha, 

knížete ze Schwarzenbergu). Myšlenku vydávat u Školy a života dětskou přílohu inspiroval 

pedagog Štěpán Bačkora, spojený s Amerlingovou Budčí a některými staršími pokusy o 

vydávání  dětských časopisů.292 Vedení  Štěpnice  nabídl  Řezáč zakladateli  Zlatých  klasů 

Janu  Václavu  Rozumovi.  Na  počátku  časopis  vedli  společně.  Později  byli  redaktory 

Štěpnice vedle Řezáče samotného další zkušení a vzdělaní pedagogové.293  

Beletristická,  samostatná příloha  Školy a života s názvem  Štěpnice byla od počátku 

určena žákům, tak jako vlastní  Škola a život učitelům. Představovala alternativní školní 

čítanku,  rozšiřující  možnosti  vhodné  četby,  kterou  mohli  učitelé  svým žákům nabízet, 

s účelem převážně vzdělávacím. Později se Štěpnice sama stala bohatým zdrojem materiálu 

pro novější školní čítanky.294

Přesto, že často měnila nakladatele, trvala její historie téměř třicet pět let. V prvních 

ročnících bylo její zaměření náboženské, později, zejména s příchodem J. Šťastného ve 13. 

ročníku, tato tendence ustupovala.295 Na závěr vycházení už pedagogické záměry časopisu 

bránily jeho čtenářské přístupnosti, což vedlo k ubývání čtenářů a k zániku titulu. 

V obsahu  časopisu  se  objevovaly  „v souladu  s dobovým  estetickovýchovným 

trendem“296 folklórní materiály, sesbírané po venkově českém i slovenském (např. Božena 

Němcová  zde  publikovala  sesbírané  národopisné  materiály  ze  své  čtvrté  cesty  po 

Slovensku) a publikované často bez jmen sběratelů, pohádky, lidové písně (i s notovým 

zápisem), pověsti, dětské hry, hádanky, pořekadla aj. Vedle folklórních materiálů časopis 

publikoval  výchovnou  poezii,  bajky,  školní  „písně  v hudbu  uvedené“  včetně  not, 

životopisy zasloužilých osobností, popularizační dějepisné a přírodopisné texty, kresby a 

hádanky.  Titul  tiskl  také  práce  zasloužilých národních  buditelů  a  texty  ze  starší  české 

literatury, stejně jako překlady a parafráze textů cizojazyčných. Postupně zaváděl na závěr 

292Blíže k němu viz Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 112, a též Chaloupka-Voráček (1984), ss. 51-52.
293Brožová (2005), ss. 53-54.
294Hrnčíř (1890), s. 8.
295Lexikon české literatury 4/I (2008), s. 762.
296Brožová (2005), s. 55.
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každého čísla pravidelné rubriky, např. „Zábavky kreselní“ se vzory ke kreslení, domácí 

práce „Našim děvčatům“ či žertovné „Jiskry“

„Zvláště  „mládeži  škol  nedělních“,  kterou  mívali  učitelé  obecných  škol  rovněž  na  

starosti,  byly  určeny  prakticky  vzdělávací  články,  které  svým  rozsahem  vyžadovaly  

pokračování: ve druhém ročníku Štěpnice (rok 1856) tak mimo jiné poučoval František  

Špatný O zahradnictví vůbec a o stěpařství  zvláště, O hovězím dobytku, Josef Balda O  

dřevu,  vlastnostech  a  vzdělání  jeho  atd.  Vlastivědě  posloužila  do  dvu  pokračování  

rozložená  cestopisná  črta  Karla  Aloise  Vinařického  Plavba  z Týna  do  Prahy  v květnu  

1854...“297

Každé číslo pod hlavičkou uvádělo biblické motto „Každý učitel umělý v království  

nebeském podoben jest člověku hospodáři, kterýž vynáší z pokladu svého nové i staré věci.  

(Mat.  13.  52).“  V časopisu mohli  čtenáři  najít  všemožné literární  žánry od poezie  přes 

pohádky po vzdělávací a historickou četbu. Časopis byl tištěn velkým literami a v prvních 

ročnících bez ilustrací.298 Titul měl výjimečně široké autorské zázemí desítek pedagogů a 

dalších autorů pro děti a mládež.

V pozdnějších letech se v časopisu stále častěji objevuje autorská beletrie, jednoduché 

povídky ve formě exempla, rozmlouvání, výchovné povídky atd. V roce 1867 se časopis 

dostává do rukou výkonných učitelů a jeho charakter se částečně mění, byť s ním bývalí 

redaktoři dále úzce spolupracují. Redakce získává další přispěvatele (mj. Jana Gebauera), 

vyvíjí  se  i  beletrie.  Do výchovných povídek pod vlivem dalších  vznikajících  časopisů 

(např.  Komenského) pronikají  dobrodružné prvky,  pedagogický záměr je  však i  nadále 

primární. Důraz je kladen na vztah k domovu a rodné zemi.299 Povídky jsou nově tištěny i 

na pokračování,  např.  sentimentální  „Malá tulačka“ Sofie  Podlipské,  jedna z vítězných 

povídek redakcí vypsané soutěže, vychází ve čtyřech číslech Štěpnice za sebou.  

Po příchodu Jana Lepaře jako nového vedoucího redaktora v druhé polovině 70. let 19. 

století časopisu povídka s dobrodružnými rysy ustoupila a časopis se opět věnoval beletrii 

čistě výchovné. Šéfredaktor Josef Melichar (od roku 1878) v časopisu nově více akcentuje 

i tzv. ženská témata, např. výuku ručním pracím, boj proti šněrovačkám atp. Časopis dále 

demonstroval  svou  loajalitu  vlasti  a   koruně,  Melichar  dokonce  věnoval  některá  čísla 

monotematicky  císařské  rodině  (např.  stříbrné  svatbě  Františka  Josefa  I.  a  císařovny 

Alžběty či sňatku korunního prince Rudolfa). 

297Brožová (2005), s. 55.
298Později zde kromě ilustrací vycházely i návody ke kresbám v rubrice „Zábavky kreselní“.
299Brožová (2005), s. 63.
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Posledního  šéfredaktora  Štěpnice  (a  předtím  jejího  dlouholetého  redaktora)  Karla 

Vorovku čekal nelehký úkol časopis udržet v nové vzniklé konkurenci např. Jarého věku či 

Malého  čtenáře.  Vorovka  rozšířil  spektrum nabízených  materiálů,  uvolnil  pravidla  pro 

výchovnou  beletrii,  uveřejnil  materiály  věnované  filantropii,  ale  např.  též  archeologii, 

vrátil do časopisu dobrodružnou povídku s výchovným posláním, v časopisu se objevují 

překlady např. Lva Nikolajeviče Tolstého. Přesto Štěpnice nedokázala konkurovat Malému 

čtenáři,  který  předznamenával  nové  období  literatury  pro  děti,  a  zanikla  na  sklonku 

osmdesátých let 19. století. 

Zdeněk  Pírek  hodnotí  Štěpnici  takto:  „Hlavnímu  poslání  časopisu  „být  upřímným 

pomocníkem při  zdokonalování  české  školy“  odpovídala  i  obsahová  skladba  časopisu.  

Přestože Štěpnice nebyla tak průbojná, původní a nápaditá jako Sluníčkova Včelka, na  

dlouhou  dobu  představovala  časopis  bezkonkurenční,  s čelnou  pozicí  mezi  ostatními  

časopisy  a  stačila  udržovat  úroveň  (zejména  naučné  složky)  i  s pozdějšími  nově  

vznikajícími  modernějšími  časopisy.  Posléze  se  však  přeci  jen  přežila  a  v konkurenci  

časopisů  osmdesátých  let  ztrácela  stále  více  na  významu,  až  její  vydávání  bylo  35.  

ročníkem zastaveno.“300

Použitá a další sekundární literatura:

Brožová (2005)

Fialová (2002), s. 12

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 3580-3582

Lexikon české literatury 4/I, ss. 762-763

Novák (1936), s. 462

Pírek (Nedatováno), ss. 14, 311-313

Tam-Tam – viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Tam-Tam -  viz  Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)

300Pírek (Nedatováno), s. 14.
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Těšínským dětem - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)
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The ČSA junior magazine - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo 

území českých zemí)

Totem - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Tramp - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

TRIBUNA MLÁDEŽE

Podtitul:

Měsíčník pro československé děti

Od ledna 1925 List pro zábavu a poučení našich dětí

Roky vydávání:

1922-1928

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Obelisk, Praha

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

F. J. Andrlík (1922-1926)

Josef Kubička (1926-1928)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

F.  O.  Babler,  J.  Bartoň,  Božena  Benešová,  J.  Blechová-Köpplová,  A.  Böhmová,  B. 

Böhmová, J. Brožová-Malá, L. F. Budínský, M. S. Dobiáš, R. Eisner, F. Homolka, K. O. 

Hubálek, F. Hyšman, Emil Janský, Prokop Karlovský, Jaroslav Klen, Jiří Košťák, Jindřich 

Lipanský, J. Lipovský, J. Lonský, František Malý, Ivana Murská, J. M. Orebský, Karel 

Peterka,  Em.  Polanský,  Josef  Pražský,  Vilém  Rokos,  Josef  Soukal,  R.  Šípková,  Josef 

608



Špringer, V. V. Tomek, J. Toucová-Mettlerová, Josef K. Týnský, Marie Veselá, A. Veselý, 

Rudolf František Vojíř, Arnošt, Vyzovský, Josef Žemla

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

P. Černý, O. Jelen, R. F. Vojíř, většina fotografií a ilustrací v časopisu nebyla podepsána. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Tribuna mládeže  byla měsíční souhrn materiálů  z nedělní dětské přílohy deníku Tribuna. 

Úroveň titulu nebyla valná. 

Tribuna mládeže patřila mezi časopisy primárně určené k zábavě, tiskla vedle beletrie 

především  velké  množství  hádanek,  a  také  žertovné  obrázky  a  anekdoty  (v  rubrice 

„Zábavný koutek“). Publikovala také návody k ručním pracím a naučné články, především 

z vlastivědy a národní historie.  Prezidenta Masaryka časopis oslovoval v dobovém úzu 

jako „Tatíčka“. Obrazový doprovod černobílého časopisu tvořily fotografie a jednoduché 

ilustrace. V posledním sedmém ročníku časopis vycházel jako příloha Módní revue.

V obsahu  časopisu  se  objevovala  beletrie,  časopis  měl  i  svůj  slovenský  koutek 

s materiály ve slovenštině a tiskl překlady z jiných slovanských jazyků. Vedle zmíněného 

„Zábavného koutku“ mel titul rébusovou rubriku „Louskáček“ a rubriku komunikace se 

čtenáři nazvanou „Hovorna“. Rubrika prací čtenářů se jmenovala „Z vlastní hlavy“.

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), s. 314

Tschekoslowakische Jugend – viz oddíl 0.3.3.1.2 - Časopisy v dalších jazycích na území  

Čech a Moravy

Tulák - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Učňovské noviny - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Új Ifjúság -  viz Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy – přehled  

nejznámějších titulů)
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Unsere Zeitung -  viz  Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy –  

přehled nejznámějších titulů)

Úsměv - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Úsměv - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

ÚSVIT

Podtitul:

Listy věnované mladému pokolení (ročník 1-8)

Obrázkový časopis pro mládež (ročník 9-12)

Roky vydávání:

1919-1931 

Periodicita:

Měsíčník

V roč. 9-12 čtrnáctideník

Vydavatel:

Ústřední  nakladatelství,  knihkupectví  a  papírnictví  učitelstva  českoslovanského  Josef 

Rašín

Od září 1921 Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského v Praze301 

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

František Flos (první dvě čísla)

F. Flos, J. Kožíšek, J. Petr, P. Sula a Adolf Wenig (zbytek 1. ročníku)

F. Flos, J. Petr, Pavel Sula, Adolf Wenig (1920-1922)

A. Wenig, Pavel Sula (1922-1924)

A. Wenig

Spolupracovníci a přispěvatelé:

301 Dále pak totéž nakladatelství pod různými názvy. Viz Lexikon české literatury 4/II (2008), ss. 1159-
1160.
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Magda  Bělá,  Jaromír  Borecký,  Adolf  Brabec,  J.  Brožová-Malá,  Jan  Brázda,  Vlasta 

Buzínová, František Josef Čečetka, Zdeněk Deyl, Josef Filcík, František Flos, J. V. Flos, H. 

Gregorová,  O.  Hanuš,  Jan  Herben,  O.  Hernerová,  J.  K.  Hlinecký,  Rudolf  Richard 

Hofmeister, František Homolka, Jindřich Hošek-Přibyslavský, Karel Hroch, J. F. Hruška, 

Antonín Kafka, Josef Kalus, Gustav Klika, Čeněk Kramoliš, Eliška Krásnohorská, Zdeněk 

Matěj  Kuděj,  Karel  Leger,  Emanuel  z Lešehradu,  E.  Lippert,  V.  Marek,  Leontýna 

Mašínová, Rudolf Medek, A. E. Mužík, Josef Pavel, J. Petr, Štěpán Polášek-Topol, Marie 

Poppeová,  František  Serafínský  Procházka,  J.  Procházka,   Stanislav  Reiniš,  František 

Rosůlek,  J.  V.  Rosůlek,  A.  Řeháková,  Hanuš  Sedláček-Promyk,  Kamila  Sojková,  K. 

Stodola, Pavel Stránský, F. Strnad, J. Strnad, V. F. Suk, Pavel Sula, Josef Svítil, Otakar 

Svoboda, Josef  Gregor Tajovský, J.  E.  Topol,  Joža Toucová-Mettlerová,  J.  F.  Urban, J. 

Urbánek, Václav Valenta-Alfa, K. Vašek, Olga Votočková-Lauermannová, J. Vrba, Quido 

Maria Vyskočil, Adolf Wenig, Frank Wenig, Jan Wenig, K. J. Zákoucký,  Prokop Zedníček, 

A. Ziegloserová, Stanislav Zima, J. B. Zyka, Marie Žlábková, Franta Župan

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

R.  Adámek,  Mikoláš  Aleš,  Cyril  Bouda,  Antonín  Brunner,  Josef  Čapek,  Jozef  Čejka, 

Jaroslav Čermák, P. Dillinger, Ferdiš Duša, M. Fischerová-Kvěchová, F. Hlavica, V. Hollar, 

Vojtěch Hynais, B. Kafka, A. Kalvoda, Adolf Kašpar, Richard Lauda, Stanislav Lolek, A. 

Macková, Josef Mánes, Quido Mánes, Julius Mařák, B. Mates, J. V. Myslbek, K. Myslbek, 

Augustin Němejc, K. T. Neumann, J. Panuška, Vojtěch Preissig, František X. Procházka, 

K. Róna, A. Scheiner, Hanuš Schweiger, L. Strimpl, Ladislav Šaloun, T. F. Šimon, Karel 

Škréta, Otakar Štáfl, J. Štursa, Max Švabinský, Rudolf Vejrych,  J. Vodrážka, Josef Wenig, 

A. Wierer, F. Ženíšek,

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Náročný časopis, založený po vzniku samostatného Československa Ústředním spolkem 

jednot  učitelských,  byl  určen  k umělecké  výchově  starších  dětí  pomocí  kvalitních 

literárních  a  výtvarných  děl.  Jeho  cílem  bylo  „přispět  estetickou  výchovou  k přípravě 

mladé generace na život v novém zřízení.“302 Ideově navázal na předválečné Jaro.303 Titul 

byl hojně oceňován soudobou kritikou,304 jejíž hlavní představitelé (např. redaktor Úhoru 

O. Svoboda či zakladatel Sukovy knihovny profesor V. F. Suk) do něj často přispívali. Sám 

302Lexikon české literatury 4/II (2008), s. 1160.
303Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 3799.
304Viz např. Petrus (1937), s. 263 či Pospíšil, Suk (1924), ss. 274-275).
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V. F. Suk, který časopis několik let i spoluredigoval, právě v něm viděl ideál obrázkového 

časopisu pro děti.305  

Vzhledem k nižšímu nákladu byl časopis distribuován za poměrně vysokou cenu, což 

bylo jeho zřejmě jedinou podstatnější nevýhodou.306 „Časopis otiskoval  povídky, básně,  

pohádky, ale nezapomínal ani na významná jubilea, výročí a události ze světa, často se na  

jeho stránkách objevovaly cestopisné a zeměpisné příběhy.“307

První číslo  Úsvitu  uvedla báseň Františka Serafínského Procházky s názvem „Dětem 

vítězů“, reflektující nadšení ze vzniku nového státu. Úsvit byl tištěn černobíle, na křídovém 

papíře  Nejdůležitějším úkolem časopisu byla výchova čtenářů k umění a jeho vnímání. 

Každé číslo uvozovala  původní  báseň,  následovala  povídka  či  pohádka.  V časopisu  se 

pravidelně  objevovaly  kvalitní  (černobílé)  reprodukce  významných  výtvarných  umělců 

(vedle  obrazů  např.  i  fotografie  soch)  spolu  s životopisem  autora  a  výkladem  o  jeho 

významu (většinou z  pera  Adolfa  Weniga)  v rubrice  nejprve  nazvané  „Naše  obrázky“, 

později „Naše obrazárna“. Ve výběru převažovali umělci domácí, klasičtí,  jako Mikoláš 

Aleš,  Josef  Václav  Myslbek  ap.  Díla  některých  autorů  se  stala  předmětem  výkladu 

opakovaně  (např.  Mánesovy  motivy  z pražského  orloje).  Od  pátého  ročníku  časopis 

publikoval samostatnou „Obrazovou přílohu“. V čísle se objevovaly také „Noviny Úsvitu“, 

jako časová rubrika se zprávami o významných akcích a výročích,  někdy doprovozené 

fotografií.  U beletristických příspěvků se nacházely ilustrace, případně fotografie autora 

s životními daty. Titul se zaměřoval i na vlastní dětskou tvorbu, především však na její 

podporu a  návody k ní  v rubrice  „Dílna“ (např.  jak vytvořit  linoryt,  zhotovit  věšák  na 

oblečení, ptačí budku apod.). Na poslední straně časopisu se objevoval „Veselý koutek“. 

Časopis se věnoval i Slovensku, v roce 1921 otiskl i celé slovenské číslo (č. 5). 

Od 9. ročníku časopis rozšířil obsah a zvýšil periodicitu na čtrnáctideník. Publikoval i 

knižní přílohy, v letech 1929-1931 románovou přílohu na pokračování.

Úsvit  svým obsahem reagoval  na aktuální  výročí,  případně světové  události  (např. 

zemětřesení  v Japonsku).  Tiskl  cestopisné,  vlastivědné  a  přírodovědné  naučné  články, 

především byl ale zaměřen na výchovu uměním. 

Výtvarná  složka  časopisu,  redigovaná  Josefem  Wenigem,  byla  od  počátku  jeho 

významnou součástí.  Obsahovala  i  už zmíněnou rubriku „Naše obrazárna“,  která  tiskla 

texty vztahující se k reprodukcím tištěným v čísle.308 

305Zelinka (1959), s. 382.
306Pospíšil, Suk (1924), s. 275. Viz též Ošmera (1927), s. 140.
307Fialová (2002), s. 30.
308Lexikon české literatury 4/II (2008), s. 1160.

613



Čísla se věnovala představování jednotlivých výtvarných umělců včetně přetiskování 

reprodukcí,  životopisů  a  výkladů  autorova  díla  a  významu.  Rubrika  „Od  Šumavy 

k Tatrám“ na obálce dávala prostor textům samotných čtenářů, jejich dopisům a slohovým 

pracím.

Mezi další rubriky patřily „Rozmanitosti“, později rozšířené na výše zmíněné „Noviny 

Úsvitu“ s aktuálními drobnými materiály, dále „Sport a hry“, „Hovorna strýčkova“ určená 

vzkazům atd.. Časopis měl také významnou beletristickou část s  původními literárními 

texty v poezii i próze. 

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), ss. 30-31

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 3799-3801

Lexikon české literatury 4/II, ss. 1160-1162

Pírek (Nedatováno), ss. 315-316

Pospíšil, Suk (1924), ss. 274-275

Útěcha - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)

V srdci Čech - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Varito a lyra - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Vatra - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Včela dětem - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

614



615



VČELKA

Podtitul:

Zábavný a poučný list pro mládež (roč. 1-2)

Zábavný a poučný list pro mládež a přátele její (roč. 3-6)

Roky vydávání:

1849-1856309 

Periodicita:

Měsíčník310

Vydavatel:

Evangelické učitelstvo v Humpolci (roč. 1)

Jan Sluníčko (roč. 2-6)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jan Sluníčko

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. M. Bačkora, L. Grossmann, J. Jelínek, Jan Kadavý, J. Kameš, J. Kolár, Josef Kožený, V. 

E. Krátký, J. Lehotský, Josef Menšík, F. D. Měřinský, J. Michálek-Ledecký, J. V. Nikolau, 

Bedřich  Peška,  J.  Pík,  Magdalena  Dobromila  Rettigová,  M.   Rohan,  J.  V.  Rozum,  J. 

Stýskal,  V. Šimonek, A. H. Škultéty,  J.  Šolín,  K. Táborský, J. F.  Ulver,  F.  Valouch,  F. 

Vocetka

Ilustrátor:

Jan Sluníčko

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

309Roubík  ve  své  bibliografii  uvádí,  že  Včelka  vycházela  v letech  1850-1860,  a  pak  byla  zastavena  pro 
nedostatek odběratelů (Roubík /1930/, s. 189). J. Janů však ve svém životopisu J. Sluníčka (Janů /1898/),  
založeném na Sluníčkových vlastních zápiscích, dosvědčuje rok 1856 jako rok ukončení vydávání  Včelky. 
Sluníčko tamtéž uvádí datum prvního čísla Včelky na březen 1849 – na rozdíl od všech dosavadních datací. 
(Janů /1898/, s. 47).
310Časopisu se v některých ročnících z řady důvodů nepodařilo tuto periodicitu naplnit a vydat všech 10 čísel. 
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Včelka  je  první  skutečný  českojazyčný  dětský  časopis.  Její  redaktor  a  vydavatel  Jan 

Sluníčko311 učinil  z ní  učinil  na  svou  dobu  skvělé  moderní  periodikum,  které  se  stalo 

vzorem dalším časopisům. Jeho záměrem bylo „vzdělávati rozum, paměť i srdce naší české  

evangelické  mládeže“ (později  se  její  záběr  rozšířil  i  na mládež  jiných konfesí,  čemuž 

odpovídal i autorský okruh, v němž se nacházeli i katoličtí učitelé a duchovní) a „vzdělat  

národní učitelstvo“.312  

Včelka začala vycházet v březnu roku 1849313 jako měsíčník. Její ročník začínal vždy 

v březnu a  končil  v únoru.  První  ročník  má  na  místě  vydavatele  uvedeno  Evangelické 

učitelstvo v Humpolci, vydával jej však Jan Sluníčko vlastním nákladem, což se v příštích 

ročnících ukázalo i v tiráži. Náklad časopisu byl po prvním ročníku 300, do roku 1856 

zhruba 400 výtisků.314 Časopis tiskla tiskárna J. Ripla v Jihlavě. Včelka měla i přílohu pro 

dospělé, která se v prvních třech ročnících jmenovala „Rozličnosti pro rodiče, učitele a 

pěstouny“,  od  čtvrtého  ročníku  „Rozmanitosti“ s podtitulem  „Příloha  ku  Včelce 

k ušlechtění citu a mravů lidstva“.  

Jan Sluníčko časopis nejprve autorsky naplňoval převážně sám, byť mu při zakládání 

časopisu byla slíbena pomoc okolních učitelů.315 Jeho dílem jsou i „obrazce“, litografie, 

kterými byl text časopisu ilustrován většinou na poslední straně, a které sloužily převážně 

jako  složka  naučného  výkladu.  Postupně  se  mu  podařilo  autorský  okruh  rozšířit 

přispěvateli zejména z pedagogických kruhů. Obsah a význam časopisu vystihuje Zdeněk 

Pírek:

„První skutečný časopis pro školní mládež plnil funkci literárně a zároveň národně  

výchovnou.  Začal  vycházet  v době,  kdy  specifická  literatura  pro  děti  a  mládež  takřka  

neexistovala.  Svými  články  rázu  přírodovědného,  dějepisného,  zeměpisného  a  

hospodářského razil  cestu vlastivědě a reáliím do škol,  přinášel  náměty pro rukodělné  

práce  a  pokládal  tak  základy  rukodělnému  vyučování  ve  školách,  značnou  pozornost  

věnoval  též tělesné  výchově  a hrám.  Hodně prostoru se dostávalo lidové  slovesnosti  a  

folklóru jako jednomu odvětví dětské četby, dále poučným dopisům a příspěvkům psaným  

slovensky.  Časopis  byl  poměrně  bohatě  ilustrován,  i  když  ilustrace  nebylo  možno  
311Jan Sluníčko (1816-1894). Pedagog v na soukromé evangelické škole v Humpolci a varhaník při České 
evangelické modlitebně. Vedle Včelky autor spisu Funebrálek nový, sbírka evangelických pohřebních zpěvů s  
nápěvy (Jihlava, 1855). Zasloužil se o zvolení Karla Havlíčka Borovského do říšského sněmu, založil spolek  
pro ochranu zvířat (třetí ve střední Evropě) a také penzijní ústav pro vdovy a sirotky. O založení listu či  
knižnice pro evangelickou mládež pod názvem Lidumil uvažoval už ve 40. letech 19. století. Viz Janů (1898), 
ss. 110-118.
312Pospíšil-Suk (1924), s. 259.
313Janů (1898), s. 47.
314Roubík (1930), s. 189.
315„Mezi 70 p. p. učiteli počítáme jen pět, kteří více než jediný výtisk odbírají, a 6, kteří spis tento pracemi  
podporují!“ In: Janů (1898), s. 205.
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považovat za umělecké (...). Na svou dobu byla Včelka časopisem neobyčejně pokrokovým  

nejen záběrem obsahu, ale především racionalistickým a etickým pojetím oproštěným od  

klerikálního vlivu. Stala se předobrazem časopisu pro děti a mládež.“316

Duch  časopisu  byl  vlastenecký.  Sluníčko  se  zvláště  zajímal  také  o  Slovensko, 

uveřejňoval i slovensky psané příspěvky (vztahy mezi českými a slovenskými evangelíky 

byly poměrně obsáhlé).

Většina obsahu časopisu měla ráz naučný (články o přírodninách, tvorech, rostlinách, 

elektřině...),  předvedený  čtenářům  v beletrizované  formě  (vyprávění,  dialogy  apod.). 

časopis  sloužil  především jako pedagogická pomůcka,  alternativní  čítanka.  V některých 

případech  se  Sluníčko v obsahu  nicméně  pokoušel  o  zábavné  podání,  věnoval  se  také 

výuce slohu (v rubrice „Cvičení v dopisech“). Časopis předznamenal řadu směrů, kterými 

se  školství  začalo  ubírat  až  mnohem  později,  v časopisu  se  objevují  zárodky  teprve 

budoucích školních, jako byly např. ruční práce a tělesná cvičení.317 Časopis tiskl např. i 

počtářské úlohy, základy čtení (pod titulem „Proprava k zvučkování“) a také zábavnou část 

pro  dospělé  s názvem „Žíhadlo“.  Jan  Sluníčko  se  pokoušel  obsah  čtenářům přiblížit  i 

zábavnou formou. V časopisu se pravidelně objevovaly prvky folklóru, např. přísloví či 

dětské  hry.  Dětská  beletrie  s uměleckými  ambicemi  se  objevovala  v rubrice  „Medové 

pokroutky“. Rubriky v časopisu byly nepravidelné.  

Sluníčko  úzce  spolupracoval  s některými  slovenskými  pedagogy  a  literáty.  V roce 

1856  Včelka  zanikla  kvůli  nedostatku  předplatitelů,  ještě  na  konci  6.  ročníku  ovšem 

redaktor plánoval ročník sedmý s novým rozložením časopisu. 

Časopis tiskl tiskařský závod J. Ripl v Jihlavě. Jako ilustraci potíží, s nimiž se musel 

Sluníčko při vydávání  Včelky  potýkat dodejme, že žádná jihlavská tiskárna neměla v té 

době  české  sazeče,  což  velmi  ztěžovalo  např.  korektury.318 Včelka  měla  asi  300 

předplatitelů, což stačilo tak tak na její provoz. Veškerou administraci, propagaci, shánění 

materiálů  si  předplatitelů  zajišťoval  redaktor  sám.  Počet  předplatitelů  postupně  díky 

vysokým nákladům na zasílání klesl asi na polovinu, načež časopis zanikl. 

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), ss. 11-12

Chaloupka a spol. (nedatováno), ss. 3857-3858

Janů (1898)

316Pírek (Nedatováno), s. 317.
317Pospíšil, Suk (1924), ss. 268-269.
318Šimek (1921), s. 92.
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Lexikon české literatury 4/II, ss. 1270-1271

Pospíšil, Suk (1924), ss. 259-260, 307

Šimek (1921)
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VČELKA

Podtitul:
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List věnovaný jarému věku dívčímu

 

Roky vydávání:

1888-1889 

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Národní knihtiskárna J. Kramář a F. Procházka v Olomouci

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Miloslava Procházková319

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Josef Bandurka, Drahotín Bělský, M. Bourdonnová, M. Kamínská, Josef Kramář, Vladimír 

Krch, J. Mach, Teréza Nováková, Jan Pillich, František Polívka, Josef Soukal, J. Svítavská, 

Karel Zákoucký, Bohunka Žerotínská

Ilustrátor:

V časopisu byl obrazový doprovod jen velmi řídký a obvykle nebyl podepsaný. 

 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis, jeden z prvních domácích titulů věnovaných dívkám, vycházel v Olomouci. Byl 

samostatnou  přílohou  časopisu  Domácí  hospodyně,  vedenému  rovněž  Miloslavou 

Procházkovou.  Včelka měla solidní uměleckou i vzdělávací úroveň, pestrý obsah a byla 

zaměřena  i  na  emancipaci  žen.  Vycházela  s víceméně  pravidelnou  strukturou.  Časopis 

otevírala moralizující  úvaha (O účastenství a soucitu, Úsudek a pomluva, Skromnosť a 

sebedůvěra atd.). Za ním následoval životopisný medailon některé z význačných českých 

žen, dále kapitola z historie, několik naučných článků např. chemických či zahradnických, 

beletrie  na  pokračování  a  v závěru  stránka  rébusů  a  hádanek.  Obsah  časopisu  občas 

oživovaly  lyrické  i  epické  básně,  případně  návody  ke  společenskému  chování.  Titul 

319Předtím redaktorka neúspěšné Zahrádky maličkých.Viz heslo Zahrádka maličkých. 
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ilustrovaly hlavně výtvarné iniciály a ilustrované záhlaví, jinak vycházel (až na výjimky, 

např. po sebevraždě korunního prince Rudolfa) bez obrázků.

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 319-320

Věda a technika mládeži - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Věda přírodní - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)
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VEDEM

Podtitul:
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Bez podtitulu

Roky vydávání:

1942-1944

Periodicita:

Týdeník – veřejně čtený strojopis či rukopis

Vydavatel:

Valtr Eisinger

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Petr Ginz

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Valtr  Eisinger,  Hanuš Hachenburg,  Jiří  Bruml,  Hanuš Kahn, Beno Kaufmann,  Kurt Jiří 

Kotouč, Leoš Marody, Zdeněk Ohrenstein, Pepek Stiassny aj.

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Petr Ginz, 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Období  let  1938-1948 nedosáhlo vrcholů  dětského  časopisectví  jen  před  a  po  válce.  I 

během  ní,  dokonce  v podmínkách  probíhajícího  holocaustu,  vznikl  jeden  z vrcholných 

dětských časopisů. Byl jím terezínský časopis Vedem. 

Tradice  časopisů  psaných  dětmi,  časopisů  studentských,  oddílových,  skupinových, 

většinou rukopisných či tištěných a rozšiřovaných s jen základní technologickou výbavou, 

je  dlouhá.  V českém  jazyce  vycházely  časopisy  gymnazijní,  mezi  nejstaršími  např. 

Hálkovo  Varito a lyra na staroměstském Akademickém gymnáziu v letech 1851-1852.  

Zřejmě  nejkvalitnějším  známým  podobným  periodikem  však  byl  právě  Vedem. 

Extrémní životní zkušenost, blízkost smrti, a také výtečných vychovatelů a řady osobností 

do  ghetta  soustředěných  dovedla  13-14  leté  terezínské  chlapce  ke  schopnosti  vydávat 

časopis  neobvyklé  literární  úrovně  i  publicistické  hloubky.  Vedle  Vedem  vycházelo 

v terezínském  ghettu  ještě  něklik  dětmi  tvořených  časopisů,  např.  Domov, Kamarád, 
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Nešar, Noviny, Rim Rim Rim, Hlas půdy Q 306,   Bonaco, List  sedmičky a Tam-Tam.320 

Vedem však mezi nimi vycházel zdaleka nejdéle a stal se i titulem nejreprezentativnějším. 

V terezínském židovském ghettu byly děti od sedmi do šestnácti let odděleny od svých 

rodin a žily v samostatných domech, zvaných „kinderheim“. Děti nechodily do školy, byly 

nuceny pracovat. Dospělí vychovatelé se je však přes zákazy v rámci možností pokoušeli 

bavit,  vychovávat  a  vzdělávat.  Mladý  vychovatel  Valtr  Eisinger  pracoval  v jednom 

z chlapeckých  domovů,  obývaném  převážně  staršími  chlapci.  Založil  zde  společenství 

pojmenované „Republika  Škid“321 s vlastní  samosprávou, vlajkou,  hymnou a časopisem 

Vedem. „Časopis s týdenní perodicitou vycházel v jednom výtisku, který se zveřejňoval vždy  

o pátečním večeru veřejným předčítáním. Prvního půroku vycházel psaný na stroji, potom  

byl  psán  ručně.  První  číslo  vyšlo  18.  prosince  1942,  poslední  30.  července  1944.  

Dohromady čítá téměř osm set stran. O jeho nepřetržité vycházení se staral Petr Ginz,  

nadějný publicista a výtvarník, jenž zahynul v Osvětimi.“322 

„Časopis byl hromadně předčítán v pátek večer - každý, kdo do čísla něco napsal, svůj  

příspěvek také přečetl. Témata můžeme shrnout do několika okruhů: život v pokoji (rubriky  

O jednom z  nás, Chvála  a  hana), sportovní  akce,  recenze  a  přehledy  kulturních  akcí  

konajících  se  v  Terezíně  i  přímo  na  Jedničce,  reportáže  z  různých  oblastí,  život  v  

terezínském ghettu, úvahy nad etickými otázkami, životním stylem, obecnými otázkami -  

hodnoty, postoje, hledání odpovědí na existenciální otázky, úvahy nad židovským údělem,  

názory na svět.“323 „Po nějaký čas byl časopis také vyvěšován v ubikacích na nástěnkách,  

posléze  však bylo rozhodnuto od toho upustit  pro nebezpečí  v případě inspekce  SS.“324 

Obsah časopisu tvořila tvorba samotných dětí, literární, publicistická i výtvarná. Časopis 

reagoval na dění v ghettu, a to jak publicisticky, tak úvahovou a poetickou reflexí. Titul se 

snažil  krutou situaci ghetta i  částečně zlehčit,  např.  popisem různých terezínských míst 

(rubrika „Toulky Terezínem“) nebo osobní charakteristikou obyvatel a spolubydlících („O 

jednom z nás“).325

„V roce  1944 byla  většina  obyvatel  bloku L417 deportována do plynových komor  

Osvětimi a žádné další  číslo  již nevzniklo. Ze stovky chlapců podílejících se na tvorbě  

Vedem přežilo jen asi patnáct. Pouze jeden z nich, Zdeněk Taussig, zůstal v Terezíně až do  

320Blíže  viz  Svobodová  (2009),  případně  stručná  poznámka  v  oddílu  0.3.1.3  –  Profesionalita  (dětské  a  
studentské časopisy). 
321Nazvané  dle  stejnojmenné knihy sovětských autorů  G.  G.  Belycha  a L.  Pantělejeva  o životě  v ústavu 
chlapců bez domova, kteří se postupně propracovali k vlastní samosprávě.
322Kolařík (2004), s. 10.
323Svobodová (2009).
324 Http://cs.wikipedia.org/wiki/Vedem, návštěva provedena 25. 7. 2009.
325Kolařík (2004).
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jeho  osvobození  v  květnu  1945.  Ukryl  celkem  700  stránek  časopisu  v  kovárně,  kde  

pracoval jeho otec, a po osvobození je přivezl do Prahy.“326

Použitá a další sekundární literatura:

Křížková, Kotouč, Ornest (1995) – Rovněž zdroj obrazové přílohy k tomuto titulu. 

Svobodová (2009)

Http://cs.wikipedia.org/wiki/Vedem, návštěva provedena 25. 7. 2009

Věnočok podkarpatské mládeži - viz Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a  

Moravy – přehled nejznámějších titulů)

Vergissmeinnicht  - viz  Příloha č. 10 (Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy –  

přehled nejznámějších titulů)

Větrník – viz Pionýr

Veverka Terka - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

326 Http://cs.wikipedia.org/wiki/Vedem, návštěva provedena 25. 7. 2009.
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VÍNEK PRO DÍVKY ČESKOSLOVANSKÉ

Podtitul:

Bez podtitulu

Roky vydávání:
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1888-1890 

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Božena Kozáková, Praha

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Božena Kozáková

Spolupracovníci a přispěvatelé:

M.  Charbuská,  B.  Klimšová,  Emilie  Kozáková,  Leopoldina  Pölzelbauerová,  Karla 

Semerádová, Marie Skuherská, Ludmila Tesařová, Eliška Tylová 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace v časopisu nebyly podepsány.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Jeden  z prvních  titulů  určených dívkám vycházel  v Praze  a  jeho výnos  byl  určen  „na 

vychování  dívek  opuštěných“.  Obsah maloformátového časopisu tvořila  obvykle  úvodní 

báseň,  dále  další  mravoučná či  dojímavá beletrie,  poezie  i  próza,  a  černobílé  ilustrace 

k textu. Závěr časopisu tvořily rébusy a hádanky, rubrika pro nejmenší děvčátka s názvem 

„Pomněnky  pro  malé  dívenky“  a  někdy  píseň  s notovým zápisem nebo  velmi  stručná 

listárna redakce. Časopis měl okruh stálých přispěvatelek. 

 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena
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Vlasta - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Vlastička - viz Příloha č. 1 (Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé)

Vlastivědný  sborník  českého  jihovýchodu -  viz  Příloha  č.  2  (Regionální  časopisy  a  

vlastivědné sborníky)
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Vlastivědný sborník okresu slánského a novostrašeckého -  viz  Příloha č. 2 (Regionální  

časopisy a vlastivědné sborníky)

Vlastivědný  sborník  Podřipska -  viz  Příloha  č.  2  (Regionální  časopisy  a  vlastivědné  

sborníky)

Vlastivědný sborník pro mládež olomoucké župy - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a  

vlastivědné sborníky)

Vlastivědný sborník střední a severní Moravy -  viz  Příloha č. 2 (Regionální časopisy a  

vlastivědné sborníky)

VLAŠTOVIČKA

Podtitul:

Časopis šťastných dětí

Roky vydávání:

1937-1941

obnovena v letech 1945-1949 (do konce školního roku)

Periodicita:

Měsíčník, 

Od 6. ročníku (po 2. světové válce) čtrnáctideník

Vydavatel:

(1937-1940) Vydavatelský odbor Ústředního spolku jednot učitelských v Brně 

(1940-1941) Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví v Praze a v Brně 

(1945-1949)  Ústřední  výbor  zaměstnanců  školské  a  kulturní  služby  a  Výzkumný 

pedagogický ústav327

327Totéž  vydavatelství  vydávalo  časopis  pod  různými  verzemi  svého  názvu  až  po  Komenium.  Více  viz 
Lexikon české literatury 4/II (2008), ss. 1159, 1384.
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Šéfredaktor či hlavní redaktor:

1937-1940 Přemysl Hauser, Karel Kalláb a Antonín Zhoř

1940-1941 J. Schäfer, R. Obdržálek a A. Zhoř

1945-1948/1949 A. Zhoř s redakční radou

1948/1949 O. Bárta

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J.  Alda,  F.  Autrata,  Oldřich  Bárta,  V.  Bělský,  B.  Beneš-Buchlovan,  Ivan  Blatný,  K. 

Bochořák,  V. Cinybulk,  P.  Čermák,  Václav Čtvrtek,  Petr  Denk,  Václav  Deyl,  A.  Gála, 

František Halas, Jaromír Hořejš, Jan Hostáň, Karel Hroch, František Hrubín, A. M. Janová, 

J. John, J. Kalenda, K. Kalláb, K. Kapoun, Josef Knotek, Antonín Kozel, J. Š. Kubín, F. 

Kubka,  A. Kutinová,  Miloš Malý,  Marie  Majerová,  Oldřich Mikulášek,  M. Nádvorník, 

Ivan Olbracht, František Omelka, Rudolf Obdržálek, G. R. Opočenský, J. Otoupalík, Josef 

Pavel,  B.  Pfleger,  J.  Plachetka,  Mikola  Pohydnyj,  L.  Pokorný,  Karel  Poledne,  Marie 

Pujmanová, J. Roučka, Hanuš Sedláček-Promyk, Jaroslav Seifert, J. Schäfer, L. Simanov, 

Kamila Sojková, J. Spilka, B. Stýblo, Ota Šafránek, F. Šímová, J. Tomeček, J. Urbánková, 

M. Veselý, Z. Vořechová, Adolf Wenig,  M. Zíchová, Z. Zizius aj.

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš  Aleš,  Cyril  Bouda,  J.  Brukner,  Vojtěch  Cinybulk,  Josef  Čapek,  František 

Doubrava,  Věra Fridrichová, Z. Galuška,  Alois Hejl,  F. Hlavica,  Jappy, Karel Jílek, M. 

Jiránek, Josef Lada, Alena Ladová, D. Landrová, J. Liesler, J. Lukeš, Josef Mánes, Eduard 

Milén, K. Müller, Stanislav Nebenführ, Miroslav Netík, Bedřich Petrovan, Václav Plátek, 

F.  Podešva,  Emil  Poledník,  Rudolf  Puchýř,  Vlastimil  Rada  Sin,  V.  Sedláček,  Miluše 

Smitková,  A.  Strnadel,  František  Süsser,  C.  Vondrouš,  B.  Vořech,  F.  Vrobel,  Adolf 

Zábranský, Otakar Zemina

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Populární, bohatě ilustrovaný časopis s programově optimistickým obsahem. Byl určený 

nejprve nejmladším čtenářům, později pro děti ve věku 11-15 let a po 2. světové válce tak 

věkově navazoval na časopisy Brouček a Jiskry. Broučka vedl též Antonín Zhoř.
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Časopis  před  svým  zastavením  během  okupace  zaujal  dobovou  kritiku  literární  i 

výtvarnou úrovní.328 Tiskl  řadu drobných materiálů, a také kvalitních fotografií, hlavním, 

úvodním a nejobsáhlejším materiálem čísla byl text na pokračování propojující celý ročník.  

V roce  1941  po 10.  čísle  4.  ročníku (květen  1941)  přestal  vycházet,  v září  1945 byl 

obnoven. Po celou dobu své existence se časopis věnoval společenským tématům, před 2. 

světovou  válkou  např.  legionářské  problematice,  po  ní  proměně  společnosti 

v socialistickém duchu.  

Vlaštovička měla především beletristický obsah, v němž se potkávaly různé generace 

kvalitních  autorů  pro  děti,  otiskovala  texty  na  pokračování,   tiskla  ale  také  „Veselou 

stránku“  s říkadly  a  hádankami  či  „Vlaštoviččiny  promluvy“.  Už  před  válkou  tiskla 

významný  díl  překladové,  zejména  ruské  dětské  literatury.  „Zábavná  část  byla  pak  

soustředěna  do různých  zájmových  rubrik  (Zasmějeme  se,  Kouzelnický  koutek,  Hříčky,  

hádanky a žerty, Hovory se čtenáři apod.).“329

Vlaštovička  a Brouček  publikovaly výběrovou poezii. Všechny tři zmíněné brněnské 

časopisy (Jiskry, Vlaštovička, Brouček) pravidelně obsahovaly krátké divadelní scénky pro 

možnou  inscenaci  dětmi  a  zábavné  rubriky,  byly  i  kvalitně  výtvarně  vedeny.  Tiskly 

překlady z ruštiny (jedním z úkolů, které si vytkly, bylo seznamovat čtenáře se sovětskou 

dětskou  literaturou),  Vlaštovička  i  zprávy  ze  světa.  Časopisy  byly  ilustrovány,  jejich 

výtvarný  doprovod  tvoří  svéráznou  kapitolu  v dějinách  české  dětské  časopisecké 

ilustrace.330 Po  únoru  1948  se  dosud  pestře  vedený  obsah  časopisů  proměnil, 

„automatizovaný jazyk ovládl vše, včetně korespondence se čtenáři. V roce 1949 Brouček a 

Vlaštovička  zanikly.“331 Časopis  byl  spolu  se Studánkou  nahrazen  od  školního  roku 

1949/1950 Plamenem mládí, o rok později Ohníčkem.

Vlaštovička vydávala vlastní Knihovnu Vlaštovičky, v níž v letech 1941-1947 vyšlo 19. 

svazků.332

Použitá a další sekundární literatura:

Gabrielová-Marčák (2004

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 433-434 , 3908-3910

Lexikon české literatury 4/II, ss. 1384-1386

Pírek (Nedatováno), ss. 323-325

328Viz např. Hrdlička (1940), ss. 74-75.
329Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 3908.
330Gabrielová, Marčák (2003), s. 50.
331Gabrielová, Marčák (2004), s. 9. Blíže k oběma časopisům viz Gabrielová, Marčák (2003), ss. 47-62.
332Lexikon české literatury 4/II (2008), s. 1158.
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Vlk - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých zemí)
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VOLÁNÍ PŘÍRODY

Podtitul:

Časopis dorostu Klubu československých turistů (1. ročník)

Časopis dorostu (2. ročník)

Roky vydávání:

1926-1927

Periodicita:

Dvouměsíčník

Vydavatel:

Klub československých turistů, Praha

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Zdeněk Tlamich

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Miloslava  Bastlová,  Karel  Domin,  Jiří  Frankenberger,  Růžena  Fričová,  Jiří  Guth-

Jarkovský,  Molly  Hafnerová,  Giza  Martinková,  Otakar  Pavlis,  Jan  Pospíšil,  František 

Potužil, Karel Václav Rais, Květa Studená, 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

F. Bekárek Nesrsta, J. Frankenberger, K. Krátký, J. Nauman, K. Svolinský

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis dorostu Klubu československých turistů podporoval v dětech zájem o turistiku a 

skauting. Byl černobílý, ilustrovaný obvykle fotografiemi či reprodukcemi krajinomaleb. 

Publikoval  především  drobné  cestopisy  po  Československu,  nepravidelný  botanický 

koutek  beletrii  na pokračování  a  výzvy jako „Deset  minut  tělocviku  – buď tvou ranní  

modlitbou!“ Doporučoval dětem skauting jako vhodnou formu trávení volného času, a byl 

výrazně státotvorný. Připomínal čtenářům, že např. také Tomáš Garrigue Masaryk byl a je 

turistou, ba dokonce členem Klubu československých turistů. Titul tiskl i návody ke hrám, 
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příležitostné básně a rubriku „Rozmanitosti“.  Volání přírody  vycházelo jen dva ročníky, 

posledním číslem bylo trojčíslo Máj-Červen 1927.

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena
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VPŘED

(JUNÁCI VPŘED!; VPŘED PIONÝŘI)

Podtitul:

Časopis pro chlapce a děvčata Svazu české mládeže (roč. 1, č. 1-21)

Časopis pro chlapce a děvčata (zbytek roč. 1-roč. 3)

Časopis československé mládeže (roč.4, č. 1-5)

Časopis československé mládeže – týdeník SČM (1948/1949)

Časopis československých chlapců a děvčat (1950-1951)

Roky vydávání:

1945-1948 

V roce 1948, po III.  ročníku je časopis sloučen s časopisem  Junák pod názvem  Junáci  

vpřed!  (1948/1949,  V.  ročník  vychází  opět  pod  názvem  Vpřed (1949/1950  a  ročník 

poslední pod názvem Vpřed, pionýři (1950/1951)

Periodicita:

čtrnáctideník, 

od 9. dubna 1946 (převzetí časopisu dvojicí Bureš-Foglar) týdeník

Vydavatel:

Mladá fronta (vydavatelství Svazu české mládeže)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Ota Šafránek (od července 1945 do března 1946)

Karel Bureš, Jaroslav Foglar (od března 1946 do konce vydávání pod názvem Vpřed)

Svatopluk Hauser (IV. ročník (Junáci vpřed!) a V. ročník) 

Spolupracovníci a přispěvatelé:

J. K. Baby, Otakar Batlička (povídky z pozůstalosti),  František Běhounek, M. Bernard, 

Miloš Bílý, Pavel Bojar, Václav Robert Bozděch, Jan Karel Čemus, M. Čučková, Václav 

Deyl, Rudolf Faukner, Svatopluk Hrnčíř, Karel Hroch, Jaroslav Hubálek, Čeněk Charous, 

Jan Kloboučník, Václav Kubec, František Kubka, J. Lapáček, František Listopad, Mirko 

Musil, Jan Obenberger, František Omelka, Jaroslav Pecháček, Jaroslav Pekárek, Vladimír 
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Rýpar, Zdeněk K. Slabý, Stanislav Sohr, Václav Skřivánek, E. Sterzinger, Ota Šafránek, L. 

Tomek, Mirko Vosátka,

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

J.  Bidlo,  Zdeněk  Burian,  Bohumír  Čermák,  Walt  Disney,  Saša  Dobrilov,  Z.  Filip,  Jan 

Fischer,  F.  Freiwillig,  O.  Fuchs,   Lev  Haas,  Václav  Junek,  Bohumil  Konečný,  Kamil 

Lhoták,  Josef  Liesler,  M.  Marešová,  K.  Müller,  ?.  Nedvěd,  J.  Novák,  Josef  Paukert, 

Jaroslav Pekárek, Jaroslav Pecháček, R. Pleiner, V. Sivko, Antonín Strnadel, Ota Štembera, 

D. Vondrouš

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

První číslo nového, poválečného dětského časopisu vyšlo 18. července 1945 černobíle, ve 

čtvercovém formátu, na výjimečně dobrém papíře a v nákladu 100 000 výtisků.333 Mladý 

redaktor  Ota  Šafránek  se  pokusil  vybudovat  kvalitní  dětské  periodikum  s pestrým 

obsahem. Zavedl samostatnou stranu „Práce našich čtenářů“, rubriku „Sportovní vševěd“, 

zájmové rubriky, soutěž „Obrazy se vás ptají“, kreslený seriál „Máček a Ráček“, vlastní 

román na pokračování či rubriku „Dopisy z venkova“ o životě mimo město. Snaží se též 

založit čtenářské kluby pod názvem „Družba chlapců a děvčat“.334 Nepodařilo se mu však 

přes veškerou snahu (zavádění nových i převzatých rubrik, změna formátu na A4 a barevný 

tisk od 10. čísla atd.)335 vzbudit  širší  ohlas.  Náklad časopisu postupně klesl  o více než 

polovinu.

Na počátku roku 1946 vydavatel  nabídl  vedení  časopisu  osvědčené dvojici  Bureš-

Foglar  (od čísla  18.  z 9.  dubna 1946).  Časopis  poté  plynule navázal  na  předválečného 

Mladého hlasatele.  Jaroslav Foglar s Karlem Burešem obnovili kreslený seriál „Rychlé  

šípy“, spolupráci s osvědčenými autory, do časopisu opět přivedli Disneyův seriál „Kačer  

Donald“ a další americké kreslené seriály (veršovaný doprovod k obrázkům zde psal např. 

František Listopad), a také nové komiksy české (např. seriál z divokého západu „Pim a 

Red“). Časopis opět zavedl rubriku „Sportovní škola“, do níž přispívaly legendy českého 

sportu,  včetně opět Josefa Bicana,  běžce Oty Jandery,  Vladimíra Zábrodského, Rudolfa 

Štorkána, ba dokonce brankáře anglické Chelsea Toma Lawtona. Mezi rubriky časopisu 

patří naučná „Obrazová škola“, četba na pokračování, stránka věnovaná kultuře či „Film 

333Foglar (1990), s. 122.
334Polák (2003), ss. 23-24.
335Změnou formátu však časopis např. zamezil svým čtenářům uchovat první ročník v jedněch deskách, což 
musel v redakčních sloupcích vysvětlovat. Viz Khel (2007), ss. 322-326.
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minulosti“. Časopis má i svůj esperantský oddíl. Recenzent časopisu Štěpnice, který Vpřed 

podroboval zdrcující kritice, přesto rozvrhu časopisu přiznal pestrou náplň: „Nelze upřít a  

nepoznat, že časopis dělají nápadití novináři. Stačí se podívat na osnovu každého čísla:  

Politická  výchova,  Dívám  se  ti  do  talíře,  Létající  modely,  Janderova  atletická  škola,  

Chemická dílna, Z bobří hráze, Domácí dílna, Koutek české hádanky, samozřejmě povídky  

a  romány  na  pokračování,  informace  o  výročích,  o  současných  světových  i  domácích  

událostech,  seriál  veselých  obrázků,  obyčejně  s veršovaým  doprovodem  a  seriál  

dobrodružno-poučno-veselo-narůzno-slepený Rychlé šípy na zadní straně obálky.“336

Vpřed začal  opět  organizovat  čtenářské  kluby,  a  to  téměř  v totožné  formě  jako 

v Mladém hlasateli, jen s názvem Foglarovy čtenářské kluby (FČK). Nově je zaveden tzv. 

Odznak FČK. Jaroslav Foglar převádí kluby, které po válce zavedl i v časopisu Junák, do 

Vpředu.  V roce 1948, kdy musel redakci nedobrovolně opustit, bylo registrovaných klubů 

téměř  13 000, 337 a  to  přesto,  že dětské  a  mládežnické  organizace  na  rozdíl  od období 

protektorátu  fungovaly,  a  kluby  tedy  nesloužily  jako  náhradní  forma  sdružování  např. 

skautského.338

„Vpřed nebyl orientován ani protisocialisticky ani protikomunisticky, i on své čtenáře  

angažoval  pro  výstavbu  nové  republiky  a  zveřejňoval  sovětské  povídkáře.  Ozřejmoval  

skautské a další  příbuzné tradice,  usměrňoval činnost chlapeckých a dívčích klubů. Na  

jeho stránkách měly velmi důležité  místo dobrodružné,  humoristické a naučné kreslené  

seriály  (příloha Rychlé šípy,  Kačer Donald),  válečné,  dobrodružné, skautské  povídky a  

romány na pokračování.“339 Mezi zmíněnými romány na pokračování byla např. i druhá 

část slavné Foglarovy románové trilogie o Rychlých šípech s názvem Stínadla se bouří. I 

tímto románem časopis navazoval na Mladého hlasatele, v němž vycházela v letech 1940-

1941 část  první,  Záhada hlavolamu. Vpřed však  Mladého hlasatele pouze nekopíroval, 

obsah se rozvíjel. Přírodovědné články ze života hmyzu psal Jan Obenberger, vycházely 

zde válečné příběhy, např. letců z Bitvy o Británii (psal je kpt. Václav Robert Bozděch). 

Mezi  mladými  autory  rubriky  „Práce  našich  čtenářů“,  již  redigoval  Stanislav  Sohr,  se 

objevují později známá jména jako J. Z. Novák, Ervín Hrych či Ludvík Souček.

Přes ostrou kritiku dobové odborné veřejnosti se Vpředu podařilo zakrátko vybudovat 

širokou  čtenářskou   základnu.  Jeho  náklad  se  zvýšil  postupně  na  200 000,  a  nakonec 

dokonce  až  na  250 000  výtisků.  Předmětem  kritiky  (např.  v časopisu  Štěpnice)340 byl 

336al (1946), ss. 179-180.
337Polák (2003), s. 31.
338Zapletal (2007), s. 54.
339Fialová (2002), s. 45.
340Blíže viz např. Zapletal (2007), ss. 61-63.
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časopis zejména pro propagaci komiksu a zdánlivě bulvární obsah (byl řazen do prakticky 

stejné kategorie jako sešity populárních časopisových knihovniček Rodokaps či Večery pod 

lampou, dobově označované populárním termínem Morzakor /mor za korunu/). Komiks se 

u pedagogů a teoretiků dětské literatury obecně netěšil dobré pověsti, obrázkové příběhy 

byly  považovány  za  stereotypní,  bulvární  a  nevýchovné.  Kritika  za  jejich  tištění  se 

nevyhnula  ani dalším časopisům, např.  Junáku.341  Dalším zdrojem kritiky byla kvalita 

tisku342 (její špatný stav způsobila těžko ovladatelná moderní rotačka, zakoupená za války 

Foglarem).343 Časopis se stal  terčem řady útoků,  mezi  něž patřily „útoky  vypovězených  

pracovníků  bývalé  redakce,  odsudky  seriálu  Rychlé  šípy  v tisku  (J.  Hostáň),  hovory  

s učiteli a žáky, které vedl Z. Vavřík ve školách o škodlivém vlivu časopisu Vpřed, kritika  

odpůrců J.  Foglara (V.  Stejskal  ad.)“.344 Foglar se  stal  cílem kritických článků např.  i 

v Kulturní  politice E.  F.  Buriana  a  ocitl  se  mimo  oficiálně  tolerovanou  literaturu.345 

Oblíbenost časopisu je kritikům spíš přítěžující okolností než zdrojem chvály: „Omluvný 

argument, že se Rychlé šípy mládeži líbí, je pro každého pedagoga i psychologa (vyjma  

ovšem obchodníka) k smíchu – dětem se také líbí plivat po druhých, a přece jim to máma  

rázně zarazí.“346 Redakce se snaží bránit např. zasíláním nadšených čtenářských dopisů do 

odborných  periodik,347 tato  snaha  ale  změnu  pohledu  nepřináší.  Po  únoru  1948  hrozí 

časopisu  zánik.  Redakce  se  snaží  přizpůsobit  novým  podmínkám,  hrdinové  komiksu 

„Rychlé šípy“ jedou na kolektivní Stavbu mládeže,348 v čísle 39 z přelomu května a června 

1948 vyzývá časopis čtenáře, aby podněcovali své rodiče k účasti ve volbách, v čísle 44 

má  Vpřed na  titulní  straně  portrét  nově  zvoleného  prezidenta  Klementa  Gottwalda.349 

Přesto byl časopis nucen se sloučit s druhým největším mládežnickým časopisem Junák a 

od  září  1948  vycházel  pod  spojeným  názvem  Junáci  vpřed!.  Šéfredaktorem  nového 

časopisu je jmenován Svatopluk Hauser, Karel Bureš, aktivně podporující nový režim, se 

stává  v novém  periodiku  odpovědným  redaktorem,  Jaroslav  Foglar  dostává  od  vedení 

vydavatelství výpověď. 

Po  sloučení  Vpředu  a Junáka  nový  týdeník  Junáci  vpřed!  na  Vpřed  částečně 

navazoval.  Kreslíř  Jan Fischer, spoluautor komiksu  Rychlé šípy, např. pro nový časopis 
341Jako příklad kritiky obou časopisů za tištění komiksů a jejich přirovnání k bulvárním tiskovinám viz např. 
J. M. P. (1946). 
342Viz např. al. (1946), ss. 179-180.
343 Viz oddíl 0.4.8 - Dětské časopisy a technologie.
344Khel (2007), s. 192.
345Zapletal (2007), s. 65.
346al (1946), s. 180.
347Viz např. Redakce časopisu „Vpřed“ odpovídá, In: Štěpnice, roč. 1 (1946/1947), ss. 280-281.
348 V pozdějších souborných vydáních kresleného seriálu Jaroslav Foglar odmítal díly s Rychlými šípy na 
Stavbě mládeže přetiskovat. 
349Polák (2003), s. 82.
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začal  během  prvního  ročníku350 podobný  seriál  se  scénářem  (zřejmě)  Karla  Bureše  o 

skupině chlapců sdruživších se ve školní třídě (postupně nazvané „Jiskrovci“).351  Příhody 

Jiskrovců  byly  didaktické  a  v  nové  společenské  situaci  aktivistické  (už  ve  třetím 

pokračování  např.  jejich  hrdinové  pomohli  odhalit  skrýš  utajeného  textilu  nepoctivého 

obchodníka). Časopis byl tištěn celobarevně, jeho programem bylo od počátku pomáhat se 

sjednocením  mládeže  pod  jednotnou  hlavičku  SČM.352 Čtenářské  kluby  se  v časopisu 

změnily ve „Čtenářské kroužky“,  jejichž hlavní náplní měla být  – četba.  Podobně jako 

vpředovské  kluby  byly  v obsahu  marginalizovány  i  oddíly  Junáka:  „Hlídka  Junáckou 

stopou  je  od  čísla  15  přejmenována  na  „Co  dělat  v  oddílech“  a  začíná  příznačným  

nadpisem Sovětský pionýr – náš vzor.“353  

I pro nový časopis byly hlavním vzorem sovětské dětské časopisy, jejichž materiály i 

styl časopis také často kopíroval.354 Obsah časopisu bez Jaroslava Foglara, který v nové 

sloučené  redakci  nedostal  místo,  byl  návodnější,  spjatý  s novým  režimem.  Titul  tiskl 

výchovné  povídky,  beletrii  ruských  autorů,  portréty  socialistických  básníků,  agitační 

materiály  atp.  Vedle  nich  pak  i  rubriku  „Dílna“  pro  ruční  práce,  stránku  věnovanou 

oddílům SČM, materiály jako „Tenisová škola“ atp. Jeho náklad postupně stále výrazněji 

klesal.

Sloučení časopisu přivítala dobová ideologizující kritika: „Změna redakce se projevila  

takřka  ihned.  Především ideově.  Do Junáci  –  vpřed našly  konečně cestu budovatelské  

práce, povídky socialistických autorů našich a z cizích především sovětských, polských a  

ostatních slovanských a lidově demokratických autorů. Zanikly Foglarovy kluby, Rychlé  

šípy,  zanikly  křiklavé,  nevkusné  ilustrace.  V obsahu  časopisu  je  věnována  především  

pozornost zpřístupnění a zpopularisování budovatelských otázek naší republiky, výstavbě a  

příkladů SSSR a pod.“355

Po jednom ročníku  pod  názvem  Junáci  vpřed!  vychází  časopis  opět  pod  názvem 

Vpřed, poslední,  šestý  ročník  má  časopis  název  Vpřed  pionýři.  Už  od  prvního 

přejmenování však časopis ztrácí na kvalitě, jeho největší lákadla, čtenářské kluby a seriál 

Rychlé šípy,  v obsahu chybí a časopis tiskne především agitační články, např. v rubrice 

„Boj o mír“, výzvy jako „Neplýtvejte potravinami“, překlady dobové sovětské dětské prózy 

350Od čísla 27.
351Polák (2003), s. 50.
352Viz např.  Junáci vpřed!,  roč.  1 (1948/1949),  č.  1,  s.  15, věnovaná čtenářským klubům a vybízející  je 
k práci  v SČM jako k jediné možné alternativě jejich další  činnosti.  Rubrika věnovaná klubům postupně 
dostávala stále menší a menší prostor, až zanikla zcela. 
353Http://skautska-literatura.skauting.cz/literatura/detail_casopisu.php?id=8, návštěva provedena 26. 7. 2009.
354Chaloupka a kol. (Nedatováno), s. 456.
355ok (1949), s. 48.
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apod. Pravidelně informuje zejména o Pionýrské organizaci, rubrika  Pionýrské noviny se 

posléze, po zániku časopisu osamostatňuje jako stejnojmenný týdeník.

Vpřed byl i po svém zániku socialistickou kritikou dětské literatury zmiňován jako 

zřejmý  odstrašující  příklad  bulvárního  pojetí  dětské  literatury.  U  některých  ideologů 

přerostla  nechuť  k němu  v denuncující  nenávist.356 Kritika  foglarovského  pojetí  dětské 

literatury  a  vedení  časopisů  pro  děti  sloužila  jako  učebnicový  příklad  ideologicky 

„nesprávné“  tvorby periodik  pro  děti  s normativními  důsledky  i  pro  časopisy,  které  se 

alespoň částečně pokoušely „foglarovský“ přístup uplatňovat později (např. ABC mladých 

techniků a přírodovědců). Jako příklad uveďme např.  odsudek Václava Stejskala  v jeho 

knize  Moderní  česká  literatura  pro  děti:  „Mimořádnou  rafinovanost  v tomto  směru 

prokazovaly  zejména  předúnorové  časopisy  Vpřed  a  Junák,  oba  vedené  Jaroslavem  

Foglarem. Dokázaly využít zvláštních mentálních rysů pubertální mládeže k tomu, aby jí  

očkovaly  nebezpečnou  ideologii  skautské  „elitnosti“  a  pohrdání  „hrubou“  dělnickou  

mládeží,  ideologii,  která  neměla  daleko  k atmosféře  přímo  fašistického  podhoubí.  Je  

pravda, že Foglar, jehož obliba u mládeže vkořenila do šířky obzvláště za okupace, sáhl po  

Květnu pohotově a obratem ruky po partyzánské „tematice“, avšak jeho rekvizity zůstaly  

stejné,  jen  se  ještě  více  přiblížily  (například  v seriálu  o  Rychlých  šípech)  manýrám 

soudobého amerického braku. (...) Celé „kouzlo“ Foglarova působení na mládež tkvělo  

však pouze v tom, že dokázal rafinovaněji než kdo jiný zneužít bezelstnosti a bezbrannosti  

dětí, které zavalil dráždivým nevkusem.“357

V dobách své největší slávy Vpřed vydával i dvě knižnice – Knižnici časopis Vpřed a 

Knižnici Rychlých šípů, tu jako románovou přílohu samotného časopisu.358 Dnes je vnímán 

jako jeden z nejvýznamnějších titulů domácí tradice časopisectví pro děti. 

Použitá a další sekundární literatura:

Fialová (2002), ss. 44-45

Chaloupka a kol. (nedatováno), ss. 3937-3941

Pírek (Nedatováno), ss. 326-329

Polák (2003)

Zapletal (2007)

Http://foglarweb.ic.cz/vpred.php, návštěva provedena 25. 7. 2009

356Viz např. Stejskal (1962), s. 204, citováno dále.
357Stejskal (1962), s. 204.
358Viz Studenovský-Bláha (2000), ss. 183-184.

643



Vpřed pionýři – viz Vpřed

644



645



VZHŮRU NA STRÁŽ

(NA STRÁŽ)

Podtitul:

Časopis věnovaný branné výchově československé mládeže

Roky vydávání:

1937-1939

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Československá grafická unie

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Rudolf Tschorn

Spolupracovníci a přispěvatelé:

František Berdych, B. Černý, Josef Erben, Jarmila Goeblová, Jos. J. Kratochvíl, Stanislav 

Mašek,  E.  Pavlík,  Karel  Pejml,  Josef  Planec,  Antonín  Podlaha,  Břetislav  Sedlák,  J. 

Suchánek, 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, Zdeněk Burian, většina ilustrací a fotografií v časopise nebyla podepsána. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Černobílý měsíčník, původně s názvem Na stráž a s barevnou obálkou propagoval v reakci 

na  ohrožení  republiky  československou  brannou  moc  a  přesvědčoval  děti  o  tom,  že 

vstoupit  do armády je nejlepší a nejčestnější možná budoucí kariéra. Většina otištěných 

fotografií zobrazovala vojáky či představitele nového státu, časopis se věnoval vojenství, 

vojenské technice (zvláště letectvu) a vztahům vojáků s dětskými kolektivy. Publikoval i 

armádní beletrii,  povídky o statečných činech vojáků a agitační „reportáže“ z kasáren a 

vojenského  života.  Byl  prodchnutý  optimismem,  patosem a  nadšením,  doprovázely  ho 
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vedle  fotografií  i  jednoduché  černobílé  kresby.  Časopis  se  věnoval  i  politické  situace, 

propagoval  armády  států  Malé  dohody  a  zveřejnil  celé  číslo  zasvěcené  smrti  T.  G. 

Masaryka  (č.  2,  roč.  2).  Publikoval  také  vlastenecké citáty  a  výzvy z projevů  čelných 

domácích politiků,  prezidenta Beneše, premiéra Hodži,  generála Syrového atd.  Vyzýval 

k obraně vlasti  před jakýmkoliv nebezpečím a stavěl na legionářské  a sokolské tradici. 

Vzhledem k okupaci  Čech a  Moravy  skončilo  vydávání  časopisu  s koncem 3.  ročníku 

v roce 1939. 

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 332-333
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VZKŘÍŠENÍ

Podtitul:

Vzdělávací list pro mládež (1905-1906)

Výchovně vzdělávací noviny pro dospělejší mládež (1906-1914)

Noviny sokolské mládeže (1923-1936)

Roky vydávání:

1905-1914 

1923-1936 

Periodicita:

Měsíčník (v letech 1907-1910 čtrnáctideník)

Vydavatel:

Edvard Navrátil v Moravanech u Pardubic (1905-1912)

Vzdělání lidu v Pardubicích (1912-1914)

Československá obec sokolská, Praha (1923-1926)

 

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Vladimír Havel (1905/1906)

Eduard Navrátil (1906-1930)

Vladimír Müller (1930)

Josef Otava (1930-1932)

Karel Bíma (1932)

Jan Petrus (1932-1936)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Janko Alexy, Karel Bíma, J. J. Brat, Jan Caska, F. Eisenreich, Jindřich Hošek-Přibyslavský, 

J. K. Hlinecký, A. Jíl, Antonín Klášterský, Josef Kolář, František Křínek, Josef Kubička, A. 

Letošníková, František Mašek, L. Mašínová, Rudolf Medek, Josef Noha, Anna Nováková, 

Jan Petrus, Štěpán Polášek-Topol, Ján Porod, O. Pospíšil, Josef Prchal, V. Rada, Jan Rejl, 

Hanuš Sedláček-Promyk, Anděla Seidlová, Václav František Suk, Marie  Syrová, Viktor 
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Šuman,  J.  Táborek,  Josef  Těšík,  Joža  Toucová-Mettlerová,  Václav  Valenta-Alfa,  Miloš 

Veselý, R. F. Vojíř, F. Vojta, Mars Ždětínský

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš  Aleš,  Janko  Alexy,  Břetislav  Bartoš,  Ota  Bubeníček,  Adolf  Doležal,  M. 

Fischerová-Kvěchová,  Jan  Hála,  Václav  Kalhous,  František  Kožíšek,  B.  Lonek,  Quido 

Mánes,  Rudolf  Mates,  Otto  Matoušek,   Jáno  Šrámek,František  Vojta,  R.  F.  Vojíř,   F. 

Ženíšek

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Titul navazoval na stejnojmenný časopis, vydávaný pro dospělé v Havlově nakladatelství 

v Blatné.359 

Vzkříšení bylo dětskou přílohou časopisu Vzdělání lidu, šlo jej však koupit i objednat 

samostatně,  později  se  osamostatnilo  zcela.  Do  Vzkříšení  výrazně  pronikla  tematika 

v jiných dobových časopisech nepředstavitelná, otázky sociální, národnostní, hospodářské 

a obecně politické. Časopis chtěl vychovávat své čtenáře všestranně a pokrokářsky. Byl 

výrazně  levicový,  otiskoval  články  o  ruské  revoluci,  byl  zaměřen  proti  církvi  i  proti 

monarchii. Jako pokusu orientovat děti v aktuálním světovém i domácím dění si Vzkříšení  

vysoce cenila dobová kritika.360 Časopis nebyl nijak náročně vypraven, tisk byl spíš špatný, 

stejně jako kvalita reprodukcí a ostatního obrazového doprovodu. Titul měl různé zájmové 

a tematické rubriky, jako „Co nového ve světě“, „Sokolský obzor“, „Černá hodinka“ či 

„Čtenářský koutek“.

Po  první  světové  válce  přešel  časopis  pod  tělovýchovnou  jednotu  Sokol.  Nové 

Vzkříšení začalo vycházet až v roce 1923 jako náhrada rušeného Skřivánka pod patronací 

Československé obce sokolské.  Časopis se od programu sociálně levicově-pokrokového 

odchýlil směrem k propagaci sokolství361 a k naučným či výchovným statím, reagujícím na 

aktuální  události.  Časopis  vycházel  kromě  obálky  černobíle.  Uvozovala  ho  obvykle 

povídka a básně. Mezi pravidelné rubriky patřily „Zpívejme!“ s textem a notovým zápisem 

sokolské či lidové písně, „Z literatury a umění“, „Co nového u nás“ a „Co nového v cizině“ 

s výběrem  aktuálních  událostí,  „Sokolský  obzor“  se  zprávami  z tělovýchovné  jednoty, 

často  doprovozenými  fotografiemi,  „Žerty  hravé  a  dravé“  a  starší  „Černá  hodinka“ 

359To vydávalo v prvních letech dvacátého století mj. dětské časopisy Sokolík a Dětský koutek, šlo však spíše 
o reklamní tisky, než o skutečné časopisy. Viz Pospíšil-Suk (1924), s. 263.
360Viz např. Pospíšil-Suk (1924) s. 263 a 269. či též (svbd) (1913).
361Na prvních stranách XVIII.  ročníku  (1931/1932)  např.  vycházely  podobizny Miroslava Tyrše,  nejprve 
sedmiletého, dále osmnáctiletého, dvacetiletého atd. 
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s podněty pro hry a domácí zábavy.362 Časopis uveřejňoval i návody ke cvičením či hrám 

s nákresy  či  fotografiemi,  a  také  pietní  vzpomínky  na  Tyrše,  Fügnera,  případně 

připomenutí  jiných  významných  sokolských  činovníků.  Časopis  byl  až  devótně 

republikánský, prezidenta Masaryka téměř automaticky nazýval „tatíčkem“ atd. Některé 

materiály  byly  tištěny  ve  slovenštině.  Na  dvojbarevné  červeno-černo-bílé  obálce 

publikoval časopis hádanky (v rubrice „Hádej, hádej, hadači!“), křížovky, šachové partie či 

návody  k jiným  společenským  hrám  a  práce  čtenářů.  Svoji  vlastní  rubriku,  zvanou 

„Kašpárkův koutek“ či později „Kašpárkův rozhlas“ měl na obálce „sokolský Kašpárek“, 

oslovovaný  „bratře  Kašpárku“.  Obnovené  Vzkříšení  vycházelo  do  roku  1936,  pak  jej 

nahradilo Sokolské jaro. V letech 1931/1932 a 1933-1936 měl časopis přílohu Poupě, která 

se  později  osamostatnila.  Kolem roku 1930 dosahovalo  Vzkříšení  na svou dobu velmi 

vysokého nákladu 45 000 výtisků.363 

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (nedatováno). ss. 3997-3999

Pírek (Nedatováno). ss. 334-336

Pospíšil, Suk (1924) s. 263 a 269

(svbd) (1913)

Wir lernen Deutsch - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Zábavné i poučlivé pohádky, báchorky, bajky, hádanky, životopisy a deklamovánky – viz 

oddíl 1.1.3 – Nástupci Včelky v 50. letech. Štěpnice – první časopis s dlouhodobou tradicí

Zábavník  literární  a  hudební  - viz  Příloha č.  9  (Marginální,  příležitostné  a reklamní  

časopisy)

Zahrada domácí a školní - viz Příloha č. 4 (Zájmové a oborové dětské časopisy)

Zahrada Moravy - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

362Pospíšil, Suk (1924), s. 280.
363Chaloupka a kol. (Nedatováno). s. 3999.
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ZAHRÁDKA MALIČKÝCH

Podtitul:

Illustrovaný časopis naší mládeže

Roky vydávání:

1888

Periodicita:

Měsíčník (v letech 1907-1910 čtrnáctideník)

Vydavatel:

Národní knihtiskárna J. Kramář a F. Procházka v Olomouci

 

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Miloslava Procházková

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Josef Bandurka, J. Donát-Pelhřimovský, V. Hübner, Marie Kermantová-Kamínská, Jakub 

Krček,  F.  V.  Krch,  N.  Květenský,  Josef  Mach,  František  Novák,  J.  Pillich,  František 

Procházka, M. Václavek, M. Vysocká, F. Zahrada, A. D. Žaluda

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Najít

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Kvalitní měsíčník, který kvůli finanční nerentabilitě vycházel pouze rok, byl určen menším 

dětem.  Vycházel  jako  samostatná  příloha  „Domácí  Hospodyně“. Redigovala  ho  M. 

Procházková,  pozdější  redaktorka  Včelky,  jednoho z prvních  časopisů  pro dívky u nás. 

Zahrádku  maličkých  v každém  čísle  otevíralo  poučení  s  oslovením  „Milé  dítky“, 

výjimečně  také  báseň.  Titul  dále  obsahoval  historickou  beletrii  („Obrázky  z  dějin 
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vlasteneckých“), naučné články o památných místech vlasti, verše, zábavnou část s poezií 

a drobnými prózami, přírodovědný oddíl a stránku rébusů a hádanek.  

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno). ss. 337

Zákon mládí - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)
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ZÁLESÁK

Podtitul:

Měsíčník Svazu pro pobyt v přírodě364

Měsíčník Československého svazu pro pobyt v přírodě (od č. 3, roč. 2)

Roky vydávání:

1967-1970

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Československý svaz pro pobyt v přírodě, Brno

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Zdeněk Chmel

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Pavol Dinka, Vlastimil Elenčin, Jitka Grochová, Zdeněk Herzig, Stanislav Juřica, Martina 

Mrkosová, Jiří Pouč, Fedor Skotal, Jozef Špaček, Slávka Urubková, Ladislav Vencálek, 

Geraldina Vítková, Rostislav Zabloudil,

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Vlasta Toman

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Nulté  číslo  brněnského  trampského  časopisu  vyšlo  v roce  1967.  Titul  byl  časopisem 

Československého svazu pro pobyt v přírodě, organizace alternativní k Pionýru i k Junáku, 

existující formálně v rámci Svazarmu a sdružující téměř 10 000 členů.  Československý 

364 V tiráži „Měsíčník československého svazu pro pobyt v přírodě“.
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svaz pro pobyt v přírodě byl (stejně jako její časopis) zrušena a formálně začleněna do 

Pionýra v roce 1970.

Zálesák začal vycházet černobíle, s dvojbarevnou pevnou obálkou na 36 stranách. Už 

v průběhu prvního ročníku přešel ke čtyřbarevné obálce a tříbarevnému tisku uvnitř. Na 

počátku  druhého ročníku  zvýšil  počet  stran  na  48.  S rozšířením působnosti  organizace 

začal také publikovat některé články ve slovenštině, přibral i slovenského redaktora.

Obsah časopisu tvořily články o trampingu, historii zálesáckého hnutí, zápisky z akcí 

jednotlivých  zálesáckých  družin  a  oddílů,  dobrodružnou  beletrii   a  také  aforismy, 

doporučení k četbě v rubrice „Do vaší knihovničky“ a kulturní kalendář s názvem „Nejen 

chlebem“. Titul publikoval i rozhovory, doporučení na cíle výprav, návody k zálesáckým a 

junáckým dovednostem či seznamy kempů a tábořišť. Pravidelnými rubrikami byla listárna 

„Z  vašich  dopisů“,  rukodělná  dílna  „Udělej  si  sám“,  návody  ke  hrám „Zahrajte  si“  a 

organizační  „Z našich kmenů a lovišť“.  Časopis měl i  dočasné rubriky jako byla např. 

„Škola  hry  na  kytaru“.  Zábavná  stránka  měla  jednoduchý  název  „Humor“,  rubrika 

hádanek, křížovek a rébusů se jmenovala „Lámejte si hlavičku“ a krátké zajímavosti ze 

světa  vycházely  pod  hlavičkou  „Z  Evropy  i  zámoří“.  Na  závěrečných  dvou  stranách 

Zálesák tiskl komiks „Družina Jelenů“, inspirovaný kresebně výrazně Rychlými šípy.  

Celkově byl časopis pestrým, klasicky strukturovaným „junáckým“ periodikem

Použitá a další sekundární literatura:

www.zalesaksvaz.cz/historie.html

Zálesák - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Zálesí - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Západočeský skaut - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)
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ZDRAVÝ SVĚT

(BESÍDKA, SKŘÍTEK)

Podtitul:

Věstník dorostu Československého Červeného kříže

Roky vydávání:

1946-1948

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Československý Červený kříž

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Antonie Kováříková, Ferdinand Krch

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Ferdinad  Blocký,  Karel  Driml,  Marie  Horná,  Jan  Hostáň,  František  Hrubín,  František 

Kárník,  Ivan  Krahulík,  Boža  Kratochvíl,  Miroslav  Krejčí,  Josef  Křička,  A.  Otčenášek, 

Vilma Sokolová, Miloš Veselý

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš  Aleš,  Ferdinand Bučina,  Jaroslav Čermák,  Josef  Lada,  F.  Rožankovský,  Karel 

Svolinský

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis,  navazující  po  2.  světové  válce  na  předválečné  tituly  Lípa  a Naše  práce, 

organizoval a inspiroval dorost Československého červeného kříže. Publikoval články o 

zdravovědě,  zprávy  z organizace  a  beletrii.  Ideově  navazoval  na  předválečné  časopisy 
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ČSČK,  publikoval  oslavné  materiály  o  Edvardu  Benešovi  a  T.  G.  Masarykovi.  Řadu 

materiálů do časopisu posílali samotní členové organizace.  Titul byl černobílý, hlavním 

obrazovým doprovodem byly fotografie. 

Zdravý  svět  vydával  přílohy s názvem  Besídka  a Skřítek.  Besídka  byla  určena pro 

„střední stupeň Dorostu“, tedy pro mladší školáky, a Skřítek pro nejmladší členy Dorostu 

ČSČK.  Obě  přílohy  obsahovaly  proti  organizačněji  zaměřenému  hlavnímu  časopisu 

mnohem více beletrie, básní, povídek a ilustrací, a také písní s notovými zápisy.  Besídka  

publikovala také žerty (v rubrice s názvem „Pro zábavu“) a rébusy, hádanky či návody ke 

stolním hrám (v rubrice „Pro zábavu a přemýšlení“).  Skřítek  byl tištěn větším písmem, 

ilustrován, obsahoval říkadla, krátká vyprávění a hádanky.

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena
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ZEMSKÉ DIVADLO DĚTEM

(DIVADLO MLÁDEŽI)

Podtitul:

Bez podtitulu

Roky vydávání:

1938-1940 jako Zemské divadlo dětem

1940-1941 jako Divadlo mládeži

Periodicita:

Měsíčník, vycházející ale nepravidelně (např. ve 3. ročníku 1940/1941 vyšla jen 4. čísla)

Vydavatel:

Zemské divadlo za spolupráce Sdružení pro výchovu mládeže

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Antonín Gála

Spolupracovníci a přispěvatelé:

Antonín Balatka, J. Čech, Míla Mellanová

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace a fotografie v časopisu nebyly obvykle podepsány. 

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Brněnský časopis, který vydávalo Zemské divadlo v Brně, měl přilákat děti k divadlu jako 

žánru.  Většina obsahu útlého měsíčníku byla věnována brněnskému či  jiným českým a 

moravským  divadlům.  Časopis  v takřka  každém  článku  děti  přímo  oslovoval  (jako 

publikum v divadle), popisoval jim nové divadelní hry, především pohádky, seznamoval je 

s významnými osobnostmi divadelní, a především hudební historie, s divadelním zákulisím 

a publikoval fotografie z představení. Titul vycházel černobíle, doprávázely ho jednoduché 

černobílé kresby a fotografie. Měl nepravidelné (a ne vždy stejně nazvané) rubriky jako 

„Kukátko“  (krátké zprávy z divadelního světa), „Hry pro školní  mládež“ o divadelních 
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představeních  pro  žáky,  „Hádej,  hádej,  hadači!“  s křížovkami,  hádankami  a  rébusy  a 

listárnu nazvanou „Dopisy našich čtenářů“ (či  také „Děti  píší  o divadle“).  Zde titul  na 

rozdíl  od jiných periodik tiskl  i  ohlasy dětí  na  jednotlivá  dětská  divadelní  představení 

Zemského divadla. Na obálce měl časopis reklamu, 

Použitá a další sekundární literatura:

Nenalezena
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ZLATÁ BRÁNA

Podtitul:

Kniha první dětem k zábavě, práci a přemýšlení

Od září 1929 Časopis pro děti

Roky vydávání:

1919-1943 

Periodicita:

Měsíčník

Vydavatel:

Svaz Dělnických tělocvičných jednot československých 

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Ferdinand Krch (1. ročník)

Hanuš Sedláček-Promyk (od 2. ročníku)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

O. F. Babler, J. Biskup, J. Brožová-Malá, V. Cinybulk, J. Čáp, J. K. Hlinecký, S. Homolka,  

J. Hošek-Přibyslavský, Antonín Jaroš, A. Jenne, R. F. Jura, Josef Kožíšek, J. Kubička, E. 

z Lešehradu,  Leontýna  Mašínová,  A.  S.  Mužík,  J.  Nauman,  K.  T.  Neumann,  G.  R. 

Opočenský,  Štěpán  Polášek-Topol,  J.  Prchal,  Hanuš  Sedláček-Promyk,  M.  Seifert,  K. 

Sellner, rudolf Silaba, Pavel Skřivan, J. Spilka, Pavel Sula, Eduard Štorch, Ladislav Švarc, 

J. Tobola, Joža Toucová-Mettlerová, Bohuslav Ullrich, Jaroslav František Urban, Václav 

Valenta-Alfa, Miloš Veselý, Rudolf František Vojíř, František Vojta, Quido Maria Vyskočil, 

Adolf Wenig, Frank Wenig, A. Záruba

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, ?. Bém, V. Cinybulk, M. Fischerová-Kvěchová, A. Frolka, Jan Hála, Josef 

Hodek, K. Hojer, K. Kapoun, F. Kubišta, F. Koblic, J. Panuška, A. Hudeček, A. Kašpar, J. 

Mařák, J. Čermák, R. Lauda, J. Malý, Josef Mánes, Quido Mánes, R. Mates, A.Moravec, 
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K. T. Neumann, J. Provazník, J. Rohan, J. Stretti-Zamponi, J. Strnadel, J. Šváb, L. Šaloun,  

J. Špillar, Max Švabinský, F. Voborský, František Zvěřina, František Ženíšek,

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

V samostatném Československu šlo o první nově vzniklý titul určený menším dětem. Zlatá 

brána se vyvinula z přílohy „Dětský koutek“ Tělocvičného ruchu DTJ.365 Byla určena pro 

děti  dělníků, členy Dělnických tělovýchovných jednot, její  obsah však nebyl vyhraněně 

levicový a politickým otázkám se nevěnovala. Byla časopisem především beletristickým. 

V úvodníku  prvního  čísla  redakce  oslavuje  vznik  samostatného  státu  a  vytyčuje  si 

program: „Chceme se pokusit uhájit vám toho, čeho se nám samým nedostalo v plné míře:  

ochránit vaše dětství, umožnit vám dětství jaré a čisté, krásné a bohaté. Ve vás, ve svých  

dětech, chceme opravit sebe a ukládat své nejlepší.“366

Časopis  vydával  Svaz  Dělnických  tělovýchovných  jednot.  Po  prvním  ročníku  se 

Ferdinand  Krch  vzdal  redakce,  kterou  převzal  Hanuš  Sedláček-Promyk  a  po  Krchově 

odmítnutí  se na časopisu dále podílet  mu stanovil nový, levicovější,  nijak ale radikální 

směřování.367 

 „Píše  mládeži  proletářské,  nestaví  jí  však  na  oči  nespravedlivé  bohatství  horních  

vrstev společnosti, aby vzbuzovala závist a zášť v útlých srdcích, nýbrž snaží se jí dodati  

odvahy k boji životnímu, pěstuje v ní lásku k bližnímu a snášenlivost, vštěpuje jí vědomí  

pravé ceny člověka, jež neleží v bohatství, dopřává jí radosti z krásy, hry i práce.“368 

V obsahu titulu se objevovala především domácí i překladová beletrie, na pokračování 

časopis tiskl např. i Setonovu Knihu lesní moudrosti. Dále návody k dětským činnostem a 

hrám,  dětské  písně  s notovými  zápisy,  úkoly,  a  také  ve  velké  míře  příspěvky  malých 

čtenářů,  jejich ilustrace,  říkanky, krátké prózy, návody k ručním pracem a kresby, ale i 

linoryty.  Dětské  obrázky  se  objevovaly  dokonce  na  obálce  časopisu.  Další  výtvarný 

doprovod  tvořily  původní  ilustrace  a  reprodukce  děl  významných  malířů,  případně 

reprodukované fotografie. Děti pro časopis také sbíraly lidovou slovesnost (např. říkadla) 

ve svém okolí. Časopis vydával zvláštní čísla (např. pro junáky, prázdninové číslo, číslo 

pro  nejmenší  aj.).  Významnou  část  tvořily  články  věnované  tělovýchově.  Obvyklou 

postavičkou v obsahu časopisu byl Kašpárek i s rubrikou „Kašpárkovy hádanky“. 

365 Pírek (Nedatováno), s. 89.
366Zlatá brána, roč. 1 (1919), č. 1, s. 2.
367Promyk (1921), s. 55.
368Pospíšil-Suk (1924), s. 274.

666



Časopis  byl  kvalitně  graficky  vypraven  (vycházel  černobíle,  s ilustracemi  i 

fotografiemi, časté byly reprodukce obrazů) a brzy se dostal jak čtenářsky, tak u odborné 

veřejnosti mezi špičku dětských časopisů u nás. I v tomto titulu se prezidentu Masarykovi 

říkalo pravidelně „tatíček“. Časopis byl úředně zastaven roku 1943.

Použitá a další sekundární literatura:

Chaloupka a kol. (Nedatováno), ss. 427, 4103-4104

Pírek (Nedatováno), ss. 338-340

Pospíšil, Suk (1924), s. 274

Zlatá hvězda - viz Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)

Zlatá stezka - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)
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ZLATÉ KLASY

Podtitul:

Časopis obrázkový ku vzdělání a zábavě mládeže

Roky vydávání:

1853-1856

Periodicita:

Týdeník

Vydavatel:

Josef V. Jelínek, Praha

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Jan Václav Rozum (1. roč.)

Josef Vojtěch Houška (2. roč.)

Josef Kolář (3. roč.)

Spolupracovníci a přispěvatelé:

V. Č. Bendl, J. B. Ceyp, Svatopluk Čech, Alois Dostál, F. Doucha, Karel Jaromír Erben, 

Vítězslav Hálek, Jan z Hvězdy, Boleslav Jablonský, F. M. Klácel, Josef Košín z Radostova, 

J.  J.  Melichar,  Božena  Němcová,  František  Pravda,  F.  Schulz,  František  Sušil,  J.  R. 

Vilímek, K. A. Vinařický, Honorata z Wiśniowskich Zapová, František Antonín Zeman,  aj.

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Ilustrace v časopisu nebyly podepsány.

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Jako motto si časopis vytkl Komenského citát „Pod nebem jiné cesty k napravení zašlostí  

našich není, jediné mládeže dobré vedení“. Na titulní straně časopisu se nacházelo i heslo 

„Bohu, vlasti a králi“.   Zlaté klasy  vycházely na osmi stranách, měly bohatý obrazový 
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doprovod a tiskly řadu povídek na pokračování,369 jejich obsah však byl přesto především 

naučný.370 

„Uspořádání listu se nemění,  vždy začíná básní, která je následována povídkou na  

pokračování  nebo  jinými  beletristickými  útvary.  Dále  pokračují  vzdělávací  články  

o zvířatech,  fyzikálních  jevech,  zeměpisných  zajímavostech,  cizích  národech,  českých  

velikánech,  krásách  vlasti,  cestování  atd.  Poslední  stránka  je  věnována  zábavám  pro  

luštitele,  krátkým  pohádkám,  bajkám  či  humoru.  Ilustrace  se  na  stránkách  časopisu  

vyskytují zřídka, ale každé číslo má pěknou titulní stranu, obrázkovou přílohu na volním  

listě a  vyobrazení se občas vyskytnou i u naučných textů uvnitř listu.“371

Každý ze tří  ročníků měl  jiného redaktora.  Do  Zlatých klasů  přispívaly významné 

osobnosti soudobé literatury. Časopis se redakci nepodařilo udržet déle než tři ročníky (3. 

ročník  vycházel  jen  jedno  pololetí),  byl  často  konfiskován  a  zanikl  pro  nedostatek 

odběratelů  (jejich  počet  byl  od  počátku  nízký,  na  konci  1.  ročníku  titul  uvádí  188 

předplatitelů)372, nicméně úryvky z něj se objevovaly v čítankách ještě dlouhá desetiletí. 

Časopis byl určen pro „starší“ děti, tj. přibližně od 10 let. Publikoval naučné, ale i 

zábavné a umělecké texty v próze i poezii. Titul tiskl i mnoho překladů z cizích literatur a 

publicistických či naučných textů o cizích zemích. Po odchodu J. V. Rozuma se těžiště  

časopisu přesunulo k textům naučnějším. Ke každému číslu vycházela přílohová litografie 

většího  formátu,  ve  3.  ročníku kolorovaná.373 Zlaté  klasy  představovaly  na  svou  dobu 

moderní a výpravné periodikum, byť kvality Sluníčkovy Včelky nedosáhly.

Použitá a další sekundární literatura:

Lexikon české literatury 4/II, ss. 1769-1770

Pírek (Nedatováno), ss. 341-342

Pospíšil, Suk (1924), s. 268

Tománková (2008), ss. 25-26

369Brožová (2005), s. 55.
370Pospíšil-Suk (1924), s. 268.
371 Tománková (2008), s. 25.
372Lexikon české literatury 4/II (2008), s.1770.
373Lexikon české literatury 4/II (2008), s.1770.
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ZLATÉ MLÁDÍ

Podtitul:

Časopis pro naši mládež (1. roč.)

Časopis obrázkový pro naši mládež (2. roč)

Obrázkový časopis pro naši mládež (3.-7. roč.)

Obrázkový časopis pro mládež českoslovanskou (8.-10. roč.)

Roky vydávání:

1885-1895

Periodicita:

Měsíčník (v letech 188-1890 jako čtrnáctideník)

Vydavatel:

Alois Hynek, Praha (roč. 1)

M. Knapp (roč. 2)

A. Wiesner (roč. 3-5) 

F. Šimáček (roč. 6-10) (1890-1895)

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

Michael Marhan a Antonín Mojžíš

Spolupracovníci a přispěvatelé:

F. J. Andrlík, Bohumil Bauše, K. Bubník, J. Buchar, Kliment Čermák, Jan Dolenský, D. 

Dudáček, Josef Flekáček, Ludmila Grossmannová-Brodská, Adolf Heyduk, J. K. Hraše, 

František  Hrnčíř,  Filip  Hyšman,  R.  Jesenská,  Antonín  Klášterský,  B.  Klimšová,  F.  V. 

Kodym, M. Kozák, Jan Kozel, Josef Kožíšek, Vlasta Králová, E. Krásnohorská, F. V. Krch, 

Karel V. Kuttan, V. Lužická, Tereza Mellanová, Jan Milota, E. Musil-Daňkovský, A. E. 

Mužík, Tomáš Napravil, Bohumír Patera, L. Pölzelbauerová, K. Puk, S. Řehák Kamenický, 

P.  Skála,   P.  Skřivan,  J.  Skuhravý,  Josef  Soukal,  Antonín  Svoboda,  A.  B.  Šťastný,  Č.  

Tonder, Jan Tykač, Matouš Václavek, Josef Jaroslav Váňa, K. Vognar, A. Votruba, Karel 

Vrána, K. Zákoucký, F. V. Zámečník, Josef Zařičanský, Antonín Josef Zavadil aj. 
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Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Mikoláš Aleš, F. Bíza, Jaroslav Čermák, F. Chalupa, P. Körber, B. Kutina, J. Mukařovský, 

F. Richter, H. Schweiger, F. Specht, F. Urbánek, J. Věšín

Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis Zlaté mládí se snažil náročnou výpravou a exkluzivním obsahem (byť na menším 

formátu)  připodobnit  Jarému  věku, jeho  úrovně  však  nedosáhl.  Dalším  inspiračním 

zdrojem  mu  byla  Besídka  malých.  V černobíle  ilustrovaném,  případně  fotografiemi 

doprovozeném  obsahu  převažovaly  rozvleklé  edukativní  (životopisné,  výkladové)  a 

výchovné  (bajky,  básně,  povídky)  materiály  bez  dostatečného  odlehčení.  Jen  v  závěru 

časopisu byla kratší rubrika věnovaná žertovnému textu a jedné či dvěma hádankám či 

doplňovačkám.374 „Převážná část  autorů (stejně jako redaktoři)  pocházela z učitelských  

řad chápajících poslání literatury pro děti a mládež v duchu dobových norem jako nástroj  

výchovy posilující především lásku k vlasti, mravnost, zbožnost, poslušnost a další ctnosti,  

často  i  v podobě  přímých  naučení.“375 Časopis  publikoval  výchovná  vyprávění  z české 

historie, edukativní bajky, příběhy a pohádky, často též vyprávění z přírody. Neopomíjel 

ani poezii, a to od mnoha významných básníků nejen dětské literatury. Obsáhlou plochu 

v časopisu měly naučné články z mnoha oborů.

Titul provázely výrazné, i celostránkové ilustrace. 

Použitá a další sekundární literatura:

Lexikon české literatury 4/II, ss.1770-1772

Pírek (Nedatováno), ss. 343-344

Znojemské dítě - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

374V ročníku VIII. (1892/1893), čísle 9, na stranách 147-150 se nachází zajímavý protokomix D. Dudáčka 
nazvaný  „Nezdařená  výprava“.  Jde  o  obrázkový  příběh  malého  chlapce  Ládíka,  který  se  kvůli  své 
nezbednosti  nedobrovolně  vykoupal  v rybníce,  doprovozený  komentujícími  verši.  Jde  o  jeden  z prvních 
příkladů komentovaného obrázkového příběhu v českých dětských časopisech. 
375Lexikon české literatury 4/II (2008), s. 1771.

673



674



ZORA

Podtitul:

List našich děvčat376 - 1. ročník (1934/1935)

List našich dívek – od 2. ročníku dále

Roky vydávání:

1934-1938 

Periodicita:

Měsíčník

Od 2. ročníku čtrnáctideník

Vydavatel:

J. R. Vilímek

Šéfredaktor či hlavní redaktor:

1. ročník Bohumila Sílová, Jaroslav R. Vávra 

2. a 3. ročník Jaromíra Hüttlová

4. a 5. ročník Vlasta Štáflová a Božena Stýblová

Spolupracovníci a přispěvatelé:

B. Braunová, B. Blumová, Jarmila Hamplová, Sína Drahorádová, A. Dvořáková, P. Fingal, 

J. Hais-Týnecký, D. Hallová, J. Havlasa, J. Hlavsová, Nike J. Honcová, E. Jerieová,  J. 

Kaublová,  S.  Kittner,  J.  Kučerová,  Helena  Malířová,  V.  Marková,  V.  Menšíková,  Lída 

Merlínová, M. Mervartová-Klírová, V. Moravec, J. Müllerová, M. Naumanová, V. Neubert, 

Miroslav Novotný, J. Petrus, M. Podešvová, Marie Poppeová, Božena Procházková, M. 

Přibylová, Milada Rusá-Pincová, O. Scheinpflugová, E. Sosnová, O. Stará, F. X. Svoboda, 

L. Šebestová, Vlasta Štáflová, T. E. Tisovský, M. Uhrová, Věra Urbanová, E. Vávrová, Q. 

M. Vyskočil, A. Wenig, A. Zieglosserová, 

Autoři ilustrací a obrazového doprovodu:

Karel Plicka. Ilustrace a fotografie v časopisu nebyly podepsány.

376U ukázkového 1. čísla rozdávaného zdarma byl podtitul „Měsíčník našich děvčat“.
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Charakteristika, citace ze sekundární literatury:

Časopis,  jehož  první  číslo  vyšlo  na  podzim  roku  1934,  byl  určen  dívkám  na  prahu 

dospívání.  Své  čtenářky  oslovoval  „Dívenky“.  Sám  se  profiloval  jako  alternativa  k 

časopisům určeným pro chlapce. Byl bohatě ilustrovaný a nabízel čtenářkám programově 

„dívčí“ obsah: „...napínavé románky, povídky, veselé příběhy, články o povolání dívek u  

jiných  národů,  něco  současného  ze  školy,  něco  o   osobitosti,  o  všemožných  dívčích  

sportech,  rozhovory  se  spisovatelkami,  herečkami,  a  filmovými  hvězdami,  různé  

zajímavosti ze světa, kapitoly o zdraví a jak si ho udržet, rubrika z domácnosti pro malé a  

pro ještě menší a fotografická rubrika.“377 

Jednotlivá  čísla  časopisu  uvozovala  dívčí  povídka,  následovaly  články  věnované 

škole,  práci,  kráse  atd.  Časopis  se  stavěl  za  ženské  emancipační  hnutí,  propagoval 

samostatnost  a  nezávislost  dívek  na  ideálech  krásy,  prezentoval  dívky  jako  schopné  a 

energické bytosti, které dokážou obstát v řadě povolání, sportů a dalších životních výzev. V 

titulu  se  objevovaly  i  naučné  články,  např.  historické,  a  návody  k  ručním  a  dalším 

domácím pracím, a také rubrika věnovaná zdraví. Časopis tiskl velké fotografie, vlepované 

i barevné, a také ilustrace a reprodukce slavných výtvarných děl. Šlo o moderní a živé 

periodikum. Poslední číslo vyšlo v prosinci 1938.

Použitá a další sekundární literatura:

Pírek (Nedatováno), ss. 345-346

Zora - viz oddíl 0.3.1.3 - Profesionalita (dětské a studentské časopisy)

Zornice -  viz  Příloha č.  5 (Dětské časopisy,  vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)

Zornička -  viz  Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území českých  

zemí)

Zpravodaj československé dálkové školy -  viz  Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející 

v češtině mimo území českých zemí)

377Zora, roč. 1 (1934), č. 1, s. 2 obálky. 
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Zrcadlo světa - viz Příloha č. 9 (Marginální, příležitostné a reklamní časopisy)

Zteč - viz Příloha č. 3 (Druhy a příklady časopisů pro mládež)

Zvonek - viz Příloha č. 2 (Regionální časopisy a vlastivědné sborníky)

Zvonky z Murnau –  viz  Příloha č. 5 (Dětské časopisy, vycházející v češtině mimo území  

českých zemí)
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